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ד־בר ראשית

 ב״הסתה והואשמתי ישראל משטרת ע״י נעצרתי אחדות שנים לפני
 פתרון נשקף שלא למסקנה שהגעתי זה על-סמך נזה? על-סמך למרד״.

 המדינה בשטחי )גם בארץ-ישראל הערבי-יהודי לעימות שלום של
 לאורך נעה היהודים שמדינת בתשכ״ז(; ששוחררו בשטחים וגם עצמה
 בשם לציבור המוכרים לאלה הדומיס-להפליא לתנאים המוביל מסלול

 לכל או, באלה תנאים יצירת למנוע היחידה שהדרך ״צפון-אירלנד״;
 שיגרתי ושעל-כן הערבים! הגירת שעיקרה זו היא אותם למתן הפחות,
 )ז״א, אפשרות בהם שהצעתי מכתבים ערבים, אלפי לאי-אלו מכתבים

 רב שמספר העובדה להגירתמ-מרצון. אשרות( ובהשגת במימון סיוע
 גוש בגליל, חשוב ערבי ושבפר בחיוב, מכתבי על השיבו ערבים של

 משלהם כפר להם שיובטח בתנאי לקנדה תושביו כל על לעבור הציע חלב,
 על לדין ולהעמידני לעצרני המבוהלת ישראל מממשלת מנע לא שם,

עבירה. ביצוע

 בישראל שערוריה פרצה אחת מכרעת ומלחמה ארובות שנים ארבע כעבור
 מחה על הממונה קניג, ישראל הפנים, במשרד בכיר פקיד כי כשנודע
 הטמונה הגוברת הסכנה מפני הזהיר שבו סודי תזכיר ניסח הצפון,

 ובעלית ו( 978 שנת ער ערבי רוב לגליל )שתעניק הערבית בהתרבות
 נקיטת כלל קניג של המוצע פתרונו הערבים. של הלאומנית הקיצוניות

ערבית. הגירה לעודד המכוונים אחדים אמצעים

 - המקורית הצעתי את לראשונה השמעתי מאז חיוניות שנים שחלפו חבל
 הכיפורים יום מלחמת פרצה שבמהלכן שנים לריק, שבוזבזו שנים

 בעקבות הערבית. בחשיבה ומרחיק-לכת כביר פסיכולוגי שינוי שחוללה
 1972ב- אשר ערבים המוני אחריה, שבאה המדינית והמפולת זו מלחמה

 על ערעורם שיצליח סיבה כלי שאין עמוקות משוכנעים בדיכאון חיו
 דווקא פועל שהזמן לא-פחות משוכנעים הנם כיום - ישראל ריבונות

 שוב יהיו - הערבים - ושהם הציונית, המדינה תתמוטט שבקרוב לטובתם,
 שמאות-האלפים בהכרח נובע כמובן, מבאן, ״פלשתין״. בל על השליטים

 בינתיים נהפכו שנים, שמונה לפני הגירה-מרצון בכובד-ראש ששקלו
 נצחונם ליום ולהמתין בבתיהם להישאר ברעתם הנחושים לאנשים

לפנותם. עלינו חובה הערבים. של הסופי



 זאת. היא חובה שאכן היהודים את לשכנע זה ספר של בתיבתו מטרת
 הנשלמים אלה, דברי על ישראל אזרחי רוב של תגובתם לי מוכרת

 - מינהלי מעצר צו מהפעלת כתוצאה רמלה, בבלא כלוא בעודני והולכים
 וללא כתב-אישום ללא הרשעה, וללא משפט ללא - תקדים ללא צעד

זהותם. את לדעת אפילו או עדים לחקור הזדמנות

 האורבת האיומה לסכנה הנוגע בכל תפיסתי כמובן הוא האמיתי פשעי
 ברבבותיהם הערביים אזרחיה של נוכחותם מעצם ישראל למדינת

 והמבוהלת הנבוכה ישראל לממשלת מהווה שאני הסכנה ובהתרבותם.
 ישראל, מיהודי מאות-אלפים לרעיונותי שקטים ששותפים בכך היא

 את לי ולהעניק - ותסבול זעם מתוך - בי תמיכתם את להביע המתחילים
עוצמה. להשקפותי להקנות הכה

 מסולפות, שהן אלא אלה, השקפות מדכאת ישראל שממשלת די לא
 הרבה להם שקל לב, מוגי ע״י ובהיסטריה בהתרגשות ומושמצות מגונות

 בהגיונם. לדון או בשכלם מלשקול ״גזען!״ או ״פשיסט!״ לצרוח יותר
 חשובה יהדותם שאין שיהודים במובן, הוא, הבלתי-נמנע צחוק-הגורל

 יהודיים״, ״ערכים של במהותם ממשית ידיעה בל להם ושאין בעיניהם
יהודיות!״. אינן "השקפותיר לעברי, הצווחים הם

 של בכתביהם יעיין לא ובמהותם יהודיים בערכים באמת שמתענין מי
 יהודיים ערבים ג׳פרסון. תומס של או בורק אדמונד של מרבס, קארל

 שגילו ההיסטריים מבקרי לפני לרוב הסתומים יהודיים, במקורות מצויים
מהו. ״יהודי״ מוסר פתאום

 אני אלה. דברי על-כן היהודים. מדינת ואת היהודי העם את אוהב אני
 עם - זה שבספר מלה וכל אמיתיים, יהודיים ולערכים ליהדות מסור

 יהדות. היא בו מלה כל - לרבים לגרום עלול שהדבר חוסר-הנעימות כל
 ולא הלא-נוחה המציאות של מקיומה להתעלם היא אנושית חולשה

 עם מלהתמודד ונמנעים כאובות החלטות מעכבים כלל. בה להתחשב
 התקוה מתוך בקיומו, להודות שקשה דבר מכל מתעלמים קשות. בעיות

 על- פותחה זו אנושית אשליה היתה. כלא ותהיה הבעיה תיעלם שכך
 התלהבותנו בשל עילאית אמנות לדרגת - היהודים על־ידי - ידינו

 תיעלם לא הערבים בעית אך סבל. שנות מאות אחרי ולשלוה לשלום
אותה. שיוצרת היא היא - קיומה בעצמם היהודים מדינת הרי כי

 של יסודה עצם על מאיימת וכה כאובה בה שהמציאות מפני בדיוק
 בכל עצמם את להטעות היהודים ממהרים היהודית-ציונית, המדינה

במדינה הערבית-יהודית הבעיה ושטותית. שטחית הסוואה דרבי מיני
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 )והטפלות ביותר העמוקות ואמונותיהם השקפותיהם את מערערת
 שהם חוסר-ההבנה ואת הטפשות את חושפת היא היהודים. של ביותר(
 החילוני-מערבי, היהודי לגבי מכל, וקשה המדינית. לציונות הבסים

 ובין מערבית-ליברלית דמוקראטיה בין לבחור אותו מאלצת זו בעיה
יהודית. מדינה

 לא אף המלחמה, באמצעות לא היהודים מדינת את לאבד רוצה אינני אני
השלום. באמצעות

 בארץ-ישראל, יהודים של או ערבים של במותם לראות מעונין אינני
 אלה, חששותי יתגשמו אמנם ואם רבים. ימותו שעוד חושש אני אך

 דווקא אלא לנקטם, דורש שאני הצעדים נקיטת בשל לא הדבר יקרה
 והן מהשמצות הן מהיסטריה, הן שנימנע מוטב ננקטו. שלא כך בשל

 כשמעיינים בסבלנות שננהג מוטב לזולת. להקשיב העיוור מטירובנו
 יהודי כל על - והעיקר ערכם. את כשאומדים וביושר אלה, בעמודים

הבאה: השאלה את עצמו את לשאול
 אני שנה. לאלפיים קרוב במשך משלו מולדת ללא שנדד לעם בן אני
 לעם, בן אני וקטנות. גדולות שיעור, ללא ושואות רדיפות שסבל לעם בן

 שלו. בארצו וברוחו בגופו להתפתח לו הותר לא אחרים, לעמים שבניגוד
 לנו יש דשמיא, ובסייעתא המיליונים ששת של מותם בעקבות כיום,

 צבאנו, באמצעות המתגוננת ריבונותנו, את הממחישה כזאת, מדינה
 ערבית ובהתרבות שלום בתנאי - מוכן אני האם בתרבותנו. והשרויה
 שם שינוי את דמוקראטי, באורח אף להרשות, - לרוב מיעוט ההופכת
 לכל המקנה השבות חוק את לבטל ערבי; רוב ע״י ל״פלשתין״ המדינה

 הציונית החשיבה של )אבן-הפינה אוטומטית ואזרחות כניסה זכות יהודי
 דמוקראטית ובצורה בשלום קץ ולשים היהודי(; הרוב שמירת בדבר

היהודים? למדינת

 אומץ-הלב שלו בגולה או בישראל יהודי מנהיג שאין בכך היא הבעיה
 בגביית עוסקים בעודנו ישראל. עם לבני ללמדה או זו שאלה לשאול

 שלושה חופשת מתכננים בעודנו ה״יהודית״, המדינה למען תרומות
 ״התקוה׳ הלאומי ההימנון את שרים בעודנו ״היהודית׳/ במדינה שבועות

 חושבים שאין היא הבעיה זו. משאלה מתעלמים אנו - חגיגיים באירועים
 החושבים הם מעטים שכה היא הבעיה הזאת. השאלה על ברצינות

 מיליוני חשיבתו ע״י תחסוך אולי השובו אנא, יקר, יהודי וכלל. כלל
שלך. נפשך את אפילו אולי נפשות.

 כהנא מאיר
 ישראל רמלה, כלא

(4.6.80)תש״ם בסיון כ׳
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 א׳: פרק

בלבר! הפררה - ויהורים ערבים

 אזרחיה לבל גמור ומדיני חברתי זכויות שויון תקיים ישראל... ״מדינת
ומין... גזע דת, הבדל בלי

 השלום על לשמור ישראל מדינת תושבי הערבי העם לבני קוראים... ״אנו
ושוה...״ מלאה אזרחות יסוד על המדינה בבנין חלקם ולטול

 העצמאות -מגילת
(14.5.48)תש״ח באייר ה׳ ישראל, מדינת

 שבשנת שאומר מי דמוקרטית. מדינה היא המדינה מיעוט. אני ״עכשיו
 יהודית מדינה שזו העובדה את מקבל אני היום מיעוט? נהיה כן גם 2000

 רוב עם יהודית מדינה תהיה שזו אקבל לא רוב כשנהיה ערבי. מיעוט עם
ערבי״.

מורה, מעור, -נעמה
(.28.5.76)עראבה כפר

לא-נושבת״. ארץ עמם למען למצוא הציונית... התנועה מנהיגי ״על
ערבי, סופר וארואזה. -איסאת

(1921)״אל-כרמל״ החיפאי הערבי בעתון

 שם, אשר-אתה מן-המקום וראה עיניך שא-נא אל-אברם...: אמר ״וה׳
 אתננה, לך רואה, אשר-אתה את-כל-הארץ כי וימה. וקדמה ונגבה צפונה

עד-עולם״. ולזרעך
י״ד-ט״ו י״ג, -בראשית
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 היהודי העם של היסטורית, לה קוראים שאתם בזכות מכירים ״איננו
 לעם רק יש הזאת, הארץ על שלנו... היסודי העיקרון זה - הזאת לארץ

היסטורית״. זבות הערבי-הפלשתיני
הערביים, הסטודנטים ועד יו״ר מוחארב, -מחמוד

(1975)בירושלים העברית האוניברסיטה

 מהם תותירו אשר והיה מפניכם, הארץ את-יושבי תורישו ״ואם-לא
 אתם אשר על-הארץ אתכם וצררו בצדיכם, ולצנינים בעיניכם לשבים
בה״. יושבים

ל״גנ״ה -במדבר

 בין הדו-קיום ברעיון תמיכתם על המצהירים רבים כה אנשים של בעייתם
 בזים שהם בכך היא הערבי מיעוטה לבין ישראל מדינת של היהודי הרוב

 שבסופו-של-דבר סתירה יש שהרי הלאומית, ולגאוותו לשכלו לערבי,
 לבין השנה אלפיים בן היהודי-ציוני החלום בין ליישוב ניתנת איננה
 הערבים של זכותם - ובכללן שוות, זכויות וליהודים לערבים שבה מדינה
 להעניק שמסרב מי היהודים. למדינת ובשלום דמוקראטי באורח קץ לשים
 ביחס שוות זכויות בעלי שהם בפניהם מצהיר ואחר-כך לערבים זו זבות

 בלל שוטה איננו הוא אך שוטה. שהערבי סבור - המדינה של ליהודים
וכלל.

 ארץ-ישראל יהודי יחד שידורו אפשרות אין אפוא. ברורה, המציאות
 בארץ-הקודש פצצת-זמן יהודית-ציונית. מדינה של במסגרתה וערבייה
התפוצצותה. לשעת מתקרבת

 יהודית תרבות פירושה יהודיים, וקשרים חשיבה פירושה יהודים מדינת
 ושליטה יהודית ריבונות פירושה לבל, מעל אך יהודי. בציבור יהודית ורוח

ייעודה. על יהודית

 שלו ערבי ומיעוט קבוע יהודי רוב של במסגרת רק ליישם ניתן זה את
 מהם ששדדו גזלנים היהודים בי סבורים הערבים אך וזעיר-ממרים.

 שנשמתה מדינה כלפי רגש או מחייב קשר חשים הערבים אין ארצם. את
 יותר רב חלק יתבעו הם ובאיכות. בכמות מתרבים, והערבים יהודית.
 לבסוך המדינה. של שונים לחלקים ״אוטונומיה״ ידרשו הם בשלטון;

 והתוצאה: הערבי. הילודה שיעור באמצעות היהודי הרוב עצם על יאיימו
מדם. עקובה התנגשות



 לפנינו: פתוחה אחת דרך רק בזאת, התפתחות למנוע רצוננו אמנם אם
 ערביי לגבי בי לארצותיהם, מארץ-ישראל הערבים של מיידית העברה

 בארצם, היהודים הפרדה. אחד: פתרון רק יש ויהודיה ארץ-ישראל
הפרדה. רק הפרדה. בארצותיהם. הערבים ואילו
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 ב׳: פרק

בישראל יחריו

 את להשלות הוא פשע רעו! את להשלות הוא חטא מקוצק: הרבי אמר
עצמו.

 ישראל, מדינת של לקיומה שנה וחמש עשרים במלאת ,1973 בשנת
 לחוברת במבוא בישראל״. ״הערבים בשם חוברת ישראל ממשלת פרסמה

כלהלן: כתוב
- ישראל ״ערביי

 150,000מ- שלה המיעוטים אוכלוסיית גדלה ישראל מדינת קום ״מאז
 לציון ראויים הישגים הושגו המרינה שנות-קיום 25 במשך ,400,000ל-

הזה. המיעוט ע״י רבים בתחומים
 במגילת שהובטח כפי ישראל לערביי הזכויות שוויון עיקרון ״הושג

 מלאות, הצבעה מזכויות דתי, מחופש נהנים המיעוטים בני העצמאות.
המקומי. וגם הארצי במישור גם פוליטיות מסגרות לייסד ומהזכות

 הדרגות מכל התלמידים מספר החינוך, במערכת ניכרת התפתחות ״חלה
 אלפים עשרת היום. 125,000ל- המדינה הכרזת ערב 10,000מ- גדל

 במוסדות נוספים 1,000ו- העל-יסודיים הספר בבתי לומדים תלמידים
גבוהה. להשכלה
 תוכניות-חומש שתי במסגרת המדינה. קום מאז הערבי הכפר פני ״השתנו

 בריאות מרכזי חינוך, מוסדות חשמל, מים, כבישים, היסוד: שירותי נוסדו
 התיעוש תחלת את ציין אלה שירותים של ביסוסם צבוריים. מוסדות ושאר

 חקלאיות שיטות הוחדרו מלאכה... ובתי מפעלים הוקמו הערבי. הכפר של
 כתוצאה - והמניבות יותר ואינטנסיבי יעיל ניצול המאפשרות מודרניות

יותר... רב יבול - מכך
 מקדמת באוכלוסיה זה מגזר של והכלכלית החברתית ״ההתפתחות

ישראל״. מדינת של השונים החיים בתחומי השתלבותו את בהרבה

בישראל. יהודי-ערבי ״יחדיו״ של אידילי תאור
 בצפונה בבוקר! תשע בשעה ,1976 למרץ 30ב- קצרות, שנים שלוש כעבור

בכפר ישראליים! ערבים אלף מאות שלוש של ביתם בגליל, המדינה, של
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 כבישים זה לכפר .1948 מאז חברתי-כלכלי לקדום דוגמא המשמש סכנין,
 בכל טלויזיה מקלטי חשמל, מכשירי ספר, בתי מים, צנרת חשמל, טובים,

 מדינת של השונים החיים בתחומי השתלבותו את ״בהרבה קדם הוא בית.
ישראל...״.

 מספר מולם שווי-זכויות. ערביים, ישראל אזרחי מאלף יותר ברחובות
 המתרבים- ההמונים האדמה״. ״יום היום: ושוטרים. חיילים של מצומצם
 ״הגליל נשמעות: נוספות קריאות פלשתין!״ ״פלשתין, קוראים והולכים
 עבר אל אבנים מושלכות פתאום וברוח!״ בדם הגליל את ״נשחרר ערבי!״

 בחוסר-אמונה בוהה הביטחון אנשי קבוצת והשוטרים. החיילים
 מהם המרוחק בקיר מתנפץ בוער מולוטוב בקבוק גוברת. ובעצבנות

 בנזין פחי בוערים; לפידים יותר; כבדות נוספות, אבנים ספורים. מטרים
 צעיר ערבי מלאות-שנאה. פנים של במעגל מוקפים החיילים ניצתים.
פלשתין!״ מדינת מדינתנו ישראליים! אינם ״כפרינו מכריז:

המתרחש: על בהרחבה דווחו ישראל עתוני
 בעורם במקהלה, ונשים גברים צעקו ־ פתח!' ׳כולנו נפרצו. "הסכרים

 יריות ירו השוטרים השוטרים. לעבר בוערים וחפצים אבנים מיידים
 התקדמו הללו המתפרעים. בקרב התלהבות הוסיפו שרק באוויר, אזהרה
 קט רגע עוד כי היה דומה לדורסם. ואיימו והחיילים השוטרים לעבר

 הניעה לא ההמון מול אל הנשק כלי הפניית גם הבטחון. אנשי יימחצו
. לחדול המתפרעים את

הקשר״. במכשירי השוטרים דיווחו - עלינו׳ ׳עולים
(1976 למרץ 31 )מעריב,

 ובקבוקים בוערות פחיות אבנים, המטיר הראשי, ברחוב נע ״האספסוף
 להציב שביקשו משולהבים צעירים היו והצבא. המשטרה מכוניות לעבר

 - כוחות-הבטחון של כלי-הרכב על ויותר יותר קרבו אחרים מחסומים.
 פתחו המסוכן. המצב לנוכח המכוניות. את להצית ברורה כוונה מתור

 בעלי המפגינים, מקרב שאיש היה, נראה אך אזהרה ביריות החיילים
לב. שם לא הלוהטים, היצרים

 החל הגדול הקהל הנסוג. הישראלי בבח הבחינו המפגינים ״המוני
 ׳עליהום׳ - ושאג אבנים יידה הישראליים, הכוחות בעקבות לדלוק

 קשה ברגע וכאן, החיילים לעבר נעו אלפים היסטרית. מרוצה תוך -
באש...״. לפתוח מפקד-הכוח הורה זה,

(1976 למרץ 31 אחרונות, )ידיעות
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 הקוראים ערבים על-ידי הותקף מחסום לעקוף שניסה ישראלי כתב
 תגובה מסר הוא יותר מאוחר פלשתין!״ כאן מכאן! ״הסתלק לעברו:

זו:
 יהורי... כל .1948 משנת לי זכורה אינה כזו השתוללות שמ-נורא. ״היה
 בעיניהם. בוערת הרצח תאוות כאשר אותם ראיתי להירצח. מועמד היה

 היהודים״( את )״טבחו אל-יאהוד״ ו״אידבח ״עליהום״ כמו סיסמאות
 לחיסולה קריאות בקעו עבר מכל שם. שנשמע מה לעומת מתונות הן
 בזה שמחזה להאמין קשה לג׳יהאד. היהודים, כל להשמדת ישראל, של

...1976ב- ישראל במדינת יתרחש
 שם שהתרחש מה הדעת. על להעלות קשה וליהודים למדינה כזו ״איבה

..״.1976 של הערבי המרד מרד. היה זה התפרעות. ולא השתוללות היה לא
בנ״ל( )מעריב,

 מרכזי שני והמשולש, הגליל רחבי בכל ולעיירות לכפרים התפשט המרד
 אירעו אחרים אלימות ומעשי מהומות בישראל. הערביים האוכלוסין

 בקלנסווה, בטייבה, בטירה, נטופה, בבית הנא, בדיר בעראבה, בסכנין,
 המדינה קום מאז לראשונה נוספים. מקומות ובעשרות בנצרת קנה, בכפר

 והשקט הסדר כשהושבו הערביים. אזרחיה ע״י כללית שביתה הוכרזה
 חיילים וחמשה משלושים יותר ונפצעו מתים, ערבים ששה שכבו כנם, על

 מהכפר בשובו ולטר, יוסף ״מעריב״, כתב של לדבריו ישראליים. ושוטרים
בכפר״. להסתובב נעים היה לא ״ליהודי אוס-אל-פהם, הערבי,

 את ליצור מנסה ישראל ממשלת ע״י 1973ב- לאור שהוצאה החוברת
 ושהשנים במדינה, משולבים עצמם או* חשים ישראל שערביי הרושם
 וכלכליים חברתיים יתרונות לערבים שהביאו שנים ,1948 מאז שחלפו

 ייעודם ולראיית לישראל לנאמנות עצמם הערבים את הביאו אף ניכרים,
 מאד הרצויה אשליה זוהי לזה. זה כקשורים היהודים מדינת של וייעודה

 מידבקת הטעיה זו על-ידם. והמופצת ישראלי ופקיד מנהיג לכל
 ויותר יותר שמתברר ככל יותר מבוהל ובקול יותר רם בקול המושמעת

 הארץ ממרכז והיהלומים מיפו תפוחי-הזהב עם יחד בה. הטבוע השקר
 היצוא ממוצרי אחד הנאמן הישראלי הערבי של זו באגרה לראות יש

 מסגרות המהוות חגיגיות בסעודות עליו מכריזים מישראל. העיקריים
 ומוחאים לו מריעים והמאושרים הקולניים אמריקה ויהודי להתרמה,

 ולקוני המגבית לתורמי השמנמנות, הדסה לנשות אותו מאכילים כף. לו
 ה״ציונים״ גם הממולא; והקישקע הקצוץ הכבד עם יחד הבונדס,

 אמריקה של הציונית ההסתדרות את המהווים והמתמעטים המזדקנים
 במציאות שבורותם ורפורמיים, קונסרבטיביים ״ראבייס״ ממנו. נהנים

את בהתלהבות מאמצים ביהדות, בורותם עם רק משתווה הישראלית
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 העולם. יהודי של ביותר הותיקות האגדות אחת שהיא הזאת, הבדיה
 מדי, כבדות משימות הם עיניך מראה עפ״י ולחשוב במציאות להביט כי

מדי. מכאיבות

 האבחנה בכושר בולט שאינו עתון פוסט״, ה״ג׳רוסלם אפילו הכל, ולמרות
 עיניו. לנגד הונח אשר את לראות הוא אף נאלץ עתונאי, באומץ או שלו

 העיתונאי כתב (1976 לאפריל 2) מנופצות״ ״אשליות שנקרא במאמר
 בשינאה ישראל את שונא הערבית-ישראלית מהקהילה ״חלק גואל: יוסף

להסוותה״. טורחים שאין כמעט אשר לוהטת

 עוין הערבית-ישראלית הקהילה רוב להוסיף: גם היה אפשר אך אמת.
ב״פלשתין״. להחליפה מאד רוצה והיה לה, ומתנבר המרינה את

 נשאלו אלה שאלות הישראלי? הערבי את ש״שינה״ אירע, מה קרה? מה
 הודפסו דיו, של ליטרים נשפכו האדמה״. "יום מרד לאחר הכל ע״י כמעט
 אפשר להבין. בנסיון לאין-שיעור מלים ונהגו נייר גליונות של טונות

 ועתיקות- יקרות-הערך האשליות של ניפוצן את לשמוע כמעט היה
היומין.

 שנים זה הבולטים בסימנים מבחינים היו לראות, חפצו רק אילו כי חבל.
 מרירות- כל וכן 1976 של הערבים מרד ובהחלטיות. בבהירות רבות,

בלתי-נמנעים. הם בדם יותר והמגואלות יותר הגדולות העתיד
 המדינה כלפי ישראל ערביי של הגדול הרוב מצד ועוינות איבה שוררות

 האדמה, ליום המוגבל אירוע או חדשה תופעה זו אין אותם. המארחת
 בהשקפה, בדיבור, צורה: ופושטת צורה הלובשת תופעה היא .1976

 וגדל גדול מיעוט של מקיפה תמונה מצטיירת בסך-הכל באלימות.
 שעתה. שקרבה זמן פצצת - היהודים מדינת של קיומה עצם על המאיים

שקול-נא:
 - בישראל הערביות המקומיות המועצות של היושבי-ראש מרבית *

 - כ״מתון״ המפורסם הגוף ישראל, ערביי של המוכרים דובריהם
 מאבקם את בברכה ״המקדמת 1979 לינואר 20ב- החלטה קיבלו

 הסיפוח ההחזקה, נגד עזה וברצועת המערבית בגדה אחיהם של
 הסולידריות את והמביעה בשטחים הקולוניאליסטית וההתיישבות

 להקמת אש״ף בהנהגת הפלשתיני העם של מאבקו עם חשים שהם
העצמאית״. מדינתו

 יעל הגננת שיחקה ,26.11.79ב- הירושלמית, מזרח-תלפיות בשכונת *
 ששה הופיעו פתאום שבטיפולה. הפעוטות עם קטן ציבורי בגן אביב

 ״יהודים, וצעקו, המבוהלים הילדים עבר אל אבנים שהשליכו ערבים
צורחת החלה הרחוב של השני מעברו נערות קבוצת הביתה!״
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 שוב אקח ״לא הגננת: אמרה להרגיען. כשעה ונדרשה בהיסטריה,
 תושבת גרץ, שרה הגב׳ אמרה הספיק״. זה לי שמה. הילדים את

 כזה שדבר מאמינה הייתי ״מעולם'.לא השואה: וניצולת ירושלים
ריבונית״: יהודית במדינה לקרות יכול

שבוצ מההתקפה סחר בנימין משפחת התאוששה מתרחש, זה ובעוד
 בגבולה צפאפה, בית הערבי הכפר דרך הנוסעת מכוניתם על עה

 סחר ואילו המכונית, שמשות את ניפצו אבנים ירושלים. של הדרומי
 לחשוש צריך אני בירושלים שכאן חשבתי ״לא קבע: המזועזע
כאלו׳. מתקיפות

 למראיין סיפר בן-גל, אביגדור האלוף צה״ל, של הצפון פיקוד אלוף *
 יהודים שיישובים ו(, 979 ״במחנה״)ספטמבר הצבאי, הבטאון מטעם
 ערבים מפני בהגנתם שיסייע בבקשות אליו פנו בגליל אחדים

 מכוחות ומבקשים בדידות חשים שהם טענו היהודים מקומיים.
 ערבים התקפות של לא-מעטים מקרים נרשמו עליהם. להגן צה״ל

 עוקפים כבישים לסלילת אישור נתן בן-גל רכושם. ועל יהודים על
 דרך לעבור בהם המתיישבים ייאלצו שלא כדי היהודיים, ליישובים

חשוכות. לילה בשעות ערביים כפרים
 שחצנית בארשת לאחרונה שומע אני שבמתונים מתונים של ״מפיהם *

 אותה נקבל אנחנו שלך. הווילה את תפנה מעט עוד תתכונן, תתכונן,
שלנו! זה בגליל. יהודי כל ושל שלכם האחרות הווילות כל ואת
שלנו!״. הגליל כל

 היהודיים היישובים של הצעיר היושב-ראש גולדמן מיכה הוא הדובר
ממשיך: הוא (.17.8.79)״מעריב״ ע״י שהתראיין בגליל,

 שאני מה מנהיגיהם. ועם הגליל ערביי עם להיפגש מרבה ״אני
 שאמרו מה עם השוואה ללא וקיצוני חמור הוא מפיהם עתה שומע

מרחיקת-לכת...״. תמורה אצלם חלה שנתייס-שלוש. לפני רק
 מדברים כמתונים, שנחשבו מי גם אלא מובהקים, קיצוניים רק ״לא
 לקבל תביעתם על ישראל, במדינת אי-הכרה על בגלוי היום

 אינם הקיצוניים בגליל. סאדאת״ ב״נוסח ערבית אוטונומיה
 מדינה על אלא אוטונומיה על לא מדברים הם בכך. מסתפקים

ממנה...׳/ חלק יהיה שהגליל פלשתינאית,
משפחתו, עם בטיול כעובר-אורח, בדרכי-הגליל שמזדמן מי ״גם
 אחרי נוסע אתה למשל, בגילויימ^מזעזעים... עתה להבחין יכול

 החוצה ידיהם את מושיטים והם הגליל מן ערבים של מכונית
 וגירוש...״. חיסול שחיטה, של תנועות לך ומסמנים
 בצדק שלא או בצדק קמפ-דיוויד. הסכמי מאז התחוללה ״התמורה

 חולשה של מרחיק-לכת כגילוי אלה הסכמים בגליל הערבים פירשו
היום לאומניות... נטיות אחרי להיסחף לעצמם היתר וראו ישראלית
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 תולים והם תקום אמנם פלשתינית מדינה כי ספק הגליל לערביי אין
לעתידם״. באשר מרחיקות-לכת תקוות בה
 כשמונים בירושלים הכנסת משכן ליד התכנסו 1979 ביולי 2ב-

 ערבים אלפים ששת שמה שהסיעו רבות, ומשאיות אוטובוסים
 שאג היהודים, מדינת של סמלה המנורה, לפני שם, ישראליים.

 החוצה!״ יהודים - ערבי "הגליל הישראליים: ״האזרחים״ המון
 הגליל!״. הרי אתכם, נשחרר ובנפשנו ״בדמנו

 קרבן נופלות ערבים המלאים באוטובוסים הנוסעות יהודיות נשים
 מתרחש רומה דבר מובהק. מיני אפי בעלי ולרמיזות לגיפופים
 מהומות לאחר ירושלים. של העתיקה שבעיר הערבי השוק בסמטאות

 את מזור דליה ״מעריב״, כתבת תארה (1976 מרץ )סוף האדמה יום
 של דבריה את הביאה היא עילית. נצרת היהודית, בעיר ביקורה
 דבר בי, להתחכך פתאום החלו ערביים "צעירים צעירה: יהודיה

 לדבריה, מראה, יפת נערה סיפרה בנצרת״, קרא לא שמעולם
 עסיסית... קללה היתה תשובתם כך, על להם כשהעירה

 לקנות יותר תרדנה לא כי הצהירו, נצרת-עלית מנשות ״רבות
 שבנצרת בחנויות לשלם שעליהן הגבוה המחיר את ותעדפנה בנצרת
 בנצרת- הזול בשוק לאחרונה חלקן מנת שהיא ההשפלה על עלית,

 אשה. אמרה - השטנה ממבטי להימנע בעיקר תחתית,
 התגובה לבין בגליל( הקרקעות ההפקעה)של בין פרופורציה כל ״אין

 ביטויי הכל, לדעת ממשלתי. במשרד פקיד אמר לכך״, שהיתה
 שמדאיגה ורצינית עמוקה יותר הרבה לתופעה סימן היו השטנה

מאד״. אותם
 ממוקם לגליל, דרומית יזרעאל, בעמק ישראל, מדינת של ליבה בלב

 ובסביבתו, לעפולה מחדרה הראשי הכביש לאורך שם, "המשולש".
 עארה, ואדי ובאזור ישראלים. ערבים אלף מחמישים יותר מרוכזים
 בודד, יהודי יישוב נמצא זו, עצומה ערבית אוכלוסיה של במרכזה
 מרכז אומ-אל-פהם, הגדולה הערבית לעיירה סמוך השוכן מי-עמי,

 על התקפת-דמים נערכה 1980 לינואר 20)ב- גלוי אנטי-ישראלי
 ״הלאה קריאות הושמעו אורחת. יהודית כדורגל קבוצת חברי

 ואפילו מדמיע גז להפעיל נאלצו ושוטרים ו״חומייני!״, הציונות!״
 ערבים מאות בעוד היהודיים, השחקנים את לחלץ כדי באויר לירות

 משטרה: קצין אמר ההלבשה. חרר דלת את לשבור מנסים ישראליים
רגילה...״(. כדורגל מהומת סתם זו "אין
 הסמוך ביער רצופות דליקות שלוש הוצתו ,1979 שנת של בקיץ

 הקיימת הקרן עצי של דונם ועשרה מאה והושחתו למי-עמי,
 המציתים, עקבות אחרי התחקתה המשטרה מי-עמי. של שבבעלותה

את מאשימים היהודיים המתיישבים סמוך. ערבי לכפר שהובילו



 ערבית שפעילות וטוענים טרקטור, בהשמדת אומ-אל-פהם ערביי
 שקלים. אלפי במאות הנאמדים לנזקים גורמת עוינת
 אל בלילה הנורות יריות על קובל מיטקי, אורן היישוב, מזכיר

 גנובים אוטומאטיים נשק כלי שמאות למשטרה ידוע מי-עמי. עבר
 היהודיים היישובים כל בישראל. המיעוטים לכפרי דרכם את מצאו
 בחבל. קשור שאינו חפץ בכל הפוגעת גניבות ממכת סובלים באזור

 כאן ״נפתח לבב: עמוס ״מעריב״, לכתב הודיע אייל קיבוץ חבר
 עוד״. לסבול אפשר אי התקפה. כלבי גידול - חדשה תעשיה בקרוב

 לאגדות נושא ושימש ״מתון״, לכפר תמיד נחשב מעיליה כפר
 מאוד משגשג הכפר ומחונכים; נוצריים תושביו שונות: ישראליות

 תקפו 1979 ליולי 9ה- של בבקרו מתון... הוא לכן יהודי; שלטון תחת
 שנים ופצעו הקיימת הקרן של טרקטור ״המתונים״ מתושביו מאות

 עוד כלבים! ״בני צורחת, אשה בעוד לאישפוז(, )שנזקקו מנהגיו
 לכביש תואי להכין בית-משפט בצו ניסה הטרקטור יומכם!״ יבוא

 בקרבת מדינה אדמות על יהודי מצפה להקים מפרוייקט כחלק
 ובאסיפה המצפה, הקמת את להתיר שלא נשבעו הערבים מעיליה.
 - המדינה ואת המשטרה את לראשונה כינו קודמ-לכן שנערכה

״האויב״.
 שניסו הישראליים החיילים את בדווים 60 תקפו 1980 בינואר 5ב-

 ״ראיתי חייל: אמר המדינה. מאדמות בדויים גבול מסיגי להרחיק
 ששלפו אנשים ראיתי הירוקה... הסיירת איש על גרזן שהניף בדווי

 (1980 לינואר 6 אחרונות, )ידיעות סכינים...״.
 (:1979 ליולי 19)״מעריב״ של הראשון העמוד כותרת להלן

 לערבים״. ומכירתו מצה״ל נשק גניבות נגע ״החמיר
נמסר: הכתבה בגוף
 ברשותו אשר ערערה, הכפר תושב ישראלי, ערבי נעצר מכבר ״לא
אקדחים״. ושני "עוזים״ שבעה היו

 אלה, נשק לכלי הערבים זקוקים מטרה לאיזו היא: הבוערת השאלה
לידיהם? כבר הגיעו כאלה כלים וכמה

 ישראליים ערבים ומשתתפים השתתפו רב, פירסום יינתן שלדבר בלי
 בתור אש״ף לשורות ומצטרפים ישראל, נגד מחבלים בפעילות
 חלקו את המספרת קצרה מייצגת רשימה להלן פעילים. סוכנים

לטרור: הישראלי הערבי של קשריו סיפור של
 הישראלי הכפר תושבי ערבים, חמישה נעצרו 1980 יולי בחודש (1

 בכפרם, אל-פתח לארגון המשתייך תא בהפעלת והואשמו מכר,
 בחמש וזאת בצפיפות, מיושבים יהודיים באזורים פצצות ובהטמנת

 במסיבת סיפר פרנקו, דוד הגליל, משטרת מפקד נפרדות. הזדמנויות
אזרחי החמישה היות שעובדת ליולי, 20ב- שנערכה עיתונאים



 כששה המרוחק מכר, כפר תושבי מיוחדת. לתשומת-לב ראויה ישראל
 על-ירי בעבורם שנבנו חדשות בדירות מתגוררים מעכו, קילומטר
ישראל. ממשלת

(:29.10.79)ב״מעריב״ כותרת (2
בישראל״. צעירים להתארגנות כספים היקצה ״אש״ף

 אנשי עם בשיתוף-פעולה בחשוד נעצר 24 כבן ערבי ״צעיר (3
 שם בעכו, העתיקה בעיר רבים הפתיע מעצרו העיראקי... המודיעין

מתגורר". הוא
(21.2.79 אחרונות, )יריעות

 עם בקשר חשוד "אל-ארד״ מראשי קרדוש, ״מנצור כותרת: (4
מחבלים״. אירגון

ו( 8.2.79 אחרונות, )ידיעות
בשליחות.פת״ח״. בפיגועים כחשוד ישראלי ערבי ״נעצר כותרת: (5

(5.3.78 אחרונות, )ידיעות
 לטווחים שידור עוצמת )בעלת( חשאית... אלחוטית ״תחנה (6

 קלנסוואה, הערבי הכפר תושב של בביתו התגלתה רחוקים,
 ״עוזי״ מקלע ותת אקדחים שני גם נמצאו בביתו הקטן... שבמשולש
אלמוני...״. מיהודי לדבריו, שנרכשו,

(22.2.76 )מעריב,
 בקשר צעירים ערבים חמישה אתמול עצרה המשטרה - ״חיפה (7

 שלשה מקומיים... בבתי-קולנוע שנתגלו הממולכדים היד לרימוני
 באזור מתגוררים האחרים שני ואילו המערבית, הגדה תושבי מהם

עכו״.
ו( 8.7.73,פוסט )ג׳רוסלם

לחבלות״ שהתארגנו חשודים - בגליל נעצרו ערבים 10״ כותרת: (8
(21.6.73 )מעריב,

 בהשתייכות החשודים לוד, תושבי המיעוטים, מבני צעירים ״ששה (9
 בימים לבצע תיכננו פלשתין״, לשחרור העממית ״החזית לארגון

הארץ...״. ברחבי וחבלות פיגועים של שורה הקרובים
(19.11.72 )מעריב,

בגליל״. בכפר נחשף חבלה ״תא (10
 בגליל נחף, בכפר חברים ששה בן חבלה תא חשפו הביטחון ״כוחות

 צבאי לרכב לארוב התכוננה שהקבוצה העלתה החקירה המערבי...
 של התעשיה במפעלי חבלה מעשי ולבצע הגליל, כבישי לאורך הנע

כרמיאל...״
(.10.10.71 פוסט, )ג׳רוסלם

 (:12.7.74)אחרונות״ ״ידיעות כתב עמיקם, אליהו של עטו ופרי (11
במעלות מיבצעה את שביצעה הרוצחים, חוליית מפקד ג׳באלי, ״זיאד
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 גיבור אלעאל, אבד אחמד הירוק״. ״הקו שבתוך טייבה יליד היה
 מולדתו עיר בעכו, - בקירבתה חייו שנות 23 את בילה בנהריה, הרצח

 כתבו העתונים הארץ. את באחרונה עזבו ערבים ישראל תושבי 200
ה בוגרי שני החבלה. לארגוני יצטרפו הנראה״, "כפי שהם,

 דניאל, וגאזי ג׳רייס סברי עו״ד בירושלים, העברית אוניברסיטה
פלשתין...״. לשחרור התנועה של האידיאולוגים עם עתה נימנים

 יצביעו,כמובן, המקצועיים המתנצלים כמוהו. רבים עוד שיש מקרי, מבחר
 המדינה. נגד בפעילות היום עד השתתף שלא הרב הערבים מספר על

 הבלגים, של נאמנותם״ את ״להוכיח מדה באותה יכלו הגרמנים הנאצים
 המחתרות פעילי של המוגבל המספר ציטוט ע״י וההולנדים הצרפתים
 בפעילות פעיל חלק ליטול האומץ למעטים שרק מובן אלה. בארצות
 פרטי באורח מזדהים ערבים כמה אחרת: היא האמיתית השאלה מסוכנת.

 מאד. רבים רבים, והתשובה: בו? ותומכים הרצחני המיעוט עם
 הערבית-ישראלית האוכלוסיה כך: על הסימנים כל מצביעים שנים זה

 למדינת התנכרותה ובאומץ-לב. באיכות בכמות, - במהירות גדלה
 מבחינים שהכל ברורים כה הם כלפיה שלה האיבה ורגשות היהודים

 קולות גם נשמעים פעם מדי לראות. חפץ שאינו ממי - במובן - חוץ בהם,
אתראה. קולות מזהירים,

 שבאוניברסיטת מזרח-תיכוניים ללימודים שילוח מכון את מנהל רכס אלי
 אזהרה רכס השמיע 1978 לפברואר 23ב- שנערך עיון ביום תל-אביב.

 בערביי החלה ההקצנה לתופעת הדרושה במידה לב שמים ״אין זו:
 ויותר״. יותר לאומנית-קיצונית נעשית שלהם העלית בששכבת ישראל,

 ראשי ועד כגון כ״מתונים״, המוכרים ערבים שאפילו הוסיף, הוא
 ערביסט, נחשב רכס ״הקיצוני״. לקו מאד התקרבו המקומיות, המועצות

 כמובן, כאלה, מומחים של שפע בישראל ערביים. לענינים מומחה ז״א,
 אין אך חמורות, אזהרות משמיעים מרתקות, שאלות מעוררים וכולם
פתרון. הצעת שום מהם לאיש

 מסרבים פשוט הממשלה, ובכללם ישראל, תושבי רוב יתר-על-כן,
 ישראל ממשלת אין בכך זו. אימתנית בבעיה רצינית מחשבה להשקיע

 מתעלמת ממשלתנו גם מכאיבות: בעיות בפני הניצבת ממשלה מכל שונה
 משבר, יתחולל בכל-זאת ואם ״איכשהו״, שתעלמנה בתקווה מהן,

 הנוכחית. הממשלה של כהונתה תקופת לאחר הדבר שיהא מקווים
 יוסקוביץ מאיר חסידי, יהודי נעלמות. ואינן מתרבות והסכנה השנאה אך

 המערבי לכתל התשובה, ימי עשרת ערב ,1979 לספטמבר 15 ה- בליל נסע
בשובו עזרה. להזעיק הלך וחתנו ערבי, אזור בלב נתקעה מכוניתו

21



 עצמם על קבלו והמחבלים למות, נורה הוא יוסקוביץ. של גופתו התגלתה
למעשה. האחריות את

 העתיקה בעיר יהודיות לנשים ויציקו יהודים שיכו בלי חולף אינו שבוע
 המודה המשטרה, לתגובת בהתאם גובר הערבי אומץ-הלב ירושלים. של

 שוטרי ממחצית שיותר כמובן, חבל, המצב. על להשתלט מסוגלת שאינה
ערבים... הנם העתיקה העיר

 כשהגישו הערבית. החוצפה תופעת מוגבלת לבדה לירושלים לא אך
 ערביי של להתקפותיהם בקשר המקומית למשטרה תלונות מי-עמי תושבי

 ״למרבה (:1979 לאוגוסט 17) ״מעריב״ כתב דולב, אהרון מסר המשולש,
 הבעיה...׳ עם להתמודד מסוגלים ׳אינם כי הקצינים מפי שמעו ההפתעה

לגלותם...״. שקשה מסתור במקומות הנשק את מחביאים המשולש, ערביי

 החוגגת בנצרת גדולה ערבית אסיפה לפני ,1976 במאי באחד שינאה?
 סמיח-אל-קאסם, קרא ביניהם, והסולידריות העמים אחוות יום את

 ולאושר רבה לנחת כך על-ירי וגרם מיצירותיו ערבי-ישראלי, משורר
 למאי, 7ב- שבוע, כעבור התפרסם המלא הטכסט שומעיו! המון בקרב
ממנו: קטע הנה הערבי"אל-אתיחאד״. בעתון
 יריחו)!(/השבעת גדרי על השמש את עצרת נון/שמע!/ בן יהושע "הוי

הרוצח?...׳׳/ הא-להים של רצונו את
 העולם של האוקיאנוסים הנרצח.../כל את ותירש היום בצהרי ״תרצח

ידיך...׳׳/. את לרחוץ יוכלו לא
 ההםטוריה...?/ברשותך ושל האדמה של בטאבו מיסמך ברשותו ״מי

 אשמור שלי, בקמבז בפנים בכיסי, ומקלות/אבל משטרה צבא, נשק,
המיסמך/ על

 ריקים/נזרוק בקבוקים כמה יש עוד אבנים/בל האדמה על יש עוד ״כל
הטנקים...״/. על אותם

 ישראל ערביי לאומי. מרד לקראת הצועדים מנגינת את מספקת שירה
 בחורש הציונית. המדינה השמדת על הכותבים משורריהם את מוקירים
 באו׳׳ם, אש״ף של העיתונות נספח חוסיין, רשיד מת 1977 פברואר
 הערבי־ישראלי בבפר נולד הוא ניו־יורק. בעיר במלונו שפרצה בדליקה
 ממשלת של מיוחד היתר עפ״י 1977 לפברואר 8ב־ שם ונקבר מוסמוס,
 שביל לאורך נהרו ישראל מדינת של ערביים אזרחים אלפי ישראל.
 זיאד: טופיק הכנסת חבר של הכרזותיו את לשמוע ומרופש מתפתל

 חוסיין רשיד ונאבקו נלחמו שלמענה המטרה להגשמת עד נוותר ״לא
 כולנו אש׳׳ף. הריהם היטב: לנו מוכרים חוסיין של "רעיו״ ורעיו)כך!(׳׳

חבר- ישראלי, ערבי כשנשבע ונאבקים. נלחמים מה למען היטב יודעים
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 כאלף הדבר מעיד זו, מטרה להגשמת לדאוג נצרת, עיריית וראש הכנסת
הערבי-ישראלי. הציבור על עדים
 לעברו מוגבלת אינה הערבית-ישראלית שהשאלה מבינים אינם מדי רבים

 לשכנותיה. ישראל בין 1967 יוני מלפני הגבול הירוק״, ״הקו של האחד
 המערבית( ושומרון)הגדה יהודה על לבעלות טוענים שהפלשתינים מובן,

 נאסר- יריחו. שכם, בית-לחם, חברון, - המדובר הגדה בערי רק לא אך
 את בפירוש המביע חזרה״, ״כרטיס ספר, חיבר אל-נאשאשיבי אל-דין
כולה: מטרתם

 הרה ואת חיפה את המהנה; חופה ואת יפו את עוד זוכרים "האינכם
 אותה•, המקיפים והפרי שדות-התבואה ואת בית-שאן את המתנשא:

 סימטאות את מיבצרה: ואת עכו את הנוצריים: פעמוניה על נצרת את
גלי-הזהב..?׳. בעל השלו חופה ואת טבריה את חביבתי, ירושלים ירושלים,

 של ישראל מדינת בתוך נמצא נאשאשיבי ע״י כאן שהוזכר מקום כל
 אותם ערבי. לשלטון כפופים לראות נאשאשיבי רוצה אותם .1967 גבולות

 ערבי. שלטון תחת לראות - שונות בדרכים - ערבי-ישראלי כל רוצה
 שהבחין הרגשית האיבה שנאתו. בלהט או שאיפתו בעוצמת למעט אין
 איבה אותה - האדמה ביום בסכנין ישראליים ערבים בעיני ישראלי בה

הכותב: נאשאשיבי של בספרו משתקפת
 בנקמתם... אראה בניך. ובעיני בני בעיני המבצבצת בשנאה ״אראה

 את מהם המונעים של בדמם 1948 אסון את הלאה שישטפו רוצה אני
 ניכנס יותר. עוד יקרה נקמתם אך להם, יקרה ארצם לארצם. הכניסה

 בידיים, ברובים, בגרזנים, תל-אביב את ננפץ בתל-אביב. למאורותיהם
והמריע...״. הנוקם שובנו שירי את נשיר בשניים... בצפורניים,

 נמסר ,1979 לדצמבר 26ב- בעכו שנערכה הגליל מועצת של בישיבתה
 בעת הנהנים הפחות, לכל בגליל, ערביים בפרים ארבעה על לנציגים
 שם ישראל. ממשלת ומהקצבות אש״ף מטעם ניכר ממימון אחת ובעונה

 דולר אלף עשרים שקיבל דיר-אל-אסד, הכפר של היה שנמסר אחד
 ולהושיב המועצה ראש את להביס ניצלו הכסף את בסקנדינביה. מכתובת
״קיצוני״. במקומו

 ברמת בסיור הכנסת חברי וששה שלושים השתתפו 1979 לאוגוסט 10ב-
 בקיבוץ בחנותם בן-גל. האלוף הצפון, פיקוד אלוף היה מדריכם הגולן.

 מגיעה בגליל היהודית ״להתישבות למחוקקים: האלוף אמר עין-זיון
 שינאתם אשר הערביים, התושבים התעצמות בשל ראשונה, עדיפות היום

 ש׳ידפקו׳ לרגע מחכים הם בגופנו... לסרטן הופכים הם גוברת. לישראל
אותנו״.
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 למעלה עד השקוע וייצמן, הביטחון-דאז ששר לכך חשיבות בל אין
 ביקורת מתח הנילוס, גדות שעל הערבי עם שלו האהבהבים בפרשת ראש

 אין ולאיש ישראל, אזרחי הם הגליל ש״ערביי וקבע בן-גל, על חריפה
 הורה שהוא לכך אף חשיבות בל אין בנאמנותם״. ספק להטיל זכות

 העיקר שהרי חשיבות, כל אין לכך הצהרתו. את ל״תקן״ בן-גל לאלוף
 ממדיה מלוא את הבין הוא כי אומר, הוא מה בדיוק ידע שבן-גל הוא
 שוב "סרטן״, בשם ישראל ערביי את מכנה צה״ל כשאלוף הבעיה. של

 ישראל ערביי קרה? ״מה והשואלים: הנדהמים היהודים באלפי נתקלים
 זכויות. ומשוויון מהקידמה הנהנים שקטים נאמנים, אזרחים תמיד היו
קרה? מה שהשתנו? לכך אותם הביא מה

 היתה השינאה בכלל. השתנה לא יסודי, דבר שום כלום, היא: התשובה
אובייקטי היסטוריים גורמים נעדר. לא מעולם הניכור גם ומתמיד. מאז

 המדינה, של הראשונות שנותיה עשרים במשך האמת את הסתירו ביים
 טמונה כיום היהודים של לתדהמתם האמיתית והסיבה חלפו. אלה אך

 בנו וממשלתו העם האמת. את לראות ישראל רצתה לא שמעולם בכך
 להאמין. רצינו באשר האמנו אנחנו עצמיות. והטעיות מורכבות אשליות

 פוזרו, ההטעיות התנפצו, האשליות איך! ועוד להתגלות. סופה האמת אך
 כמות המרה המציאות עם להתמודד יחידה אחרונה הזדמנות ונותרת
שהיא.
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 ג׳: פרק
הפלשתיני״ ״העם עם קיום רו

 של - ״ארצו״ על לבעלות השואף היהודי הזר כלפי הערבי של יחסו
 מעשיו מכל ושנאה. טינה עוינות, של יחם אלא מעולם היה לא ־ הערבי

 חוץ זו, שנאה להגברת דבר תרם לא מעשה שום היהודי-הציוני של
התקיים. הציוני היהודי קיומו. מעצם

 ״הגדה אדמת "הוחזקה״ לא 1939-1936 ובשנים 1929ב- , 1921 ב-
 המוחזקים הערביים ״השטחים מושג יהודיים. כוחות ע״י המערבית״

 הסיבות חולף. חלומ-בלהות אפילו ההם בימים היווה לא ״1967 מאז
 דיהודים אליבא - אשר ולשנאה למלחמה לאלימות, לשפיכות-הדמים,

 הערבי-יהודי הסכסוך של "לבו" הן הן - ימינו של וערבים מבולבלים
 ויריחו בית-לחם רמאללה, טולברם, שכם, חברון, בקיום. כלל אז היו לא
בינ בארגונים צורך היה ולא יהודית, צבאית לשליטה נתונות היו לא

 ולהשבת לנסיגה הקוראות החלטות לקבל לאומיות ובממשלות לאומיים
 יהודית מדינה למעשה, האמיתיים״. לבעליהם המוחזקים ״השטחים

 צריכים ״הפלשתינים״ היו ההגיון שורת ולפי בכלל, קיימת היתה לא
היהודיים. שכניהם עם ובידידות בשלום לחיות

 הפלשתיני ״הדו-קיום״ של במציאות להיזכר מאד חשוב היה. כך לא אך
 בי ',1967 שנת של הציונית ׳התוקפנות לפני היהודיים בני-דודיהם עם

 איתם לחיות הרוצה שוטה לדור העבר עובדות את ללמד במיוחד חיוני
 ב׳הגיון׳ ב׳גמישות', ישראל תנהג שאם מהאשליה להיפטר נחוץ לנו שוב,

 את להפסיק חייבים אנו ידינו. בהישג השלום נמצא וב״פשרנות״,
 היהודיים היישובים שבקיום לשלום״ בדרך ״המחסום על פטפוטינו

 הסכסוך נוצר שלא להבין חייבים בתקוע. או בקדומים ארבע, בקרית
 עם לא ואפילו ,1956 של קדש במבצע לא אף ,1967ב- הישראלי-ערבי

 בעל ואיננו לכן, קודם שנים עשרות פרץ הסכסוך בתש״ח. המדינה קום
 בארץ-ישראל יהודי דם נשפך ערבי-יהודי. אם כי ערבי-ישראלי, אופי
 על דובר היום כמו אז גם .1927 אפילו או 1947 או ,1967 לפני רב זמן

 תל-אביב, של החדשים הציוניים היישובים על נאבקנו אז אך "יישובים״,
ומערב-ירושלים. חדרה רחובות, פתח-תקוה,

 ביהודה היישובים הקמת לפני החלה ליהודים ערבים בין השנאה פרשת
 על - טירוף יוכו אם - ישראל יהודי יוותרו אפילו ותימשך והשומרון
המשוחררים. השטחים
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ב״פלשתינים". להכיר הצורך על היום מדברים שונים מסוגים שוטים
 #ותם נכיר האמיתית. מהותם את אותם, נכיר הבה בהחלט: מסכים אני

 חמישים ואפילו 45,35 לפני ארץ-ישראל יהודי אותם שהכירו כמו מקרוב
״.1967 של הישראלית ל׳׳תוקפנות קודם הרבה שנים, וחמש

ו 92 ו של הפוגרומים
ביפו, הערביים ההמונים התאספו ו(92ו למאי )ו תרפ״א בניסן בב"ג
יהודי לדו-קיום דוגמא - למשל ירושלים, כמו שלא - שנחשבה עיר

המאבק שנות בשמונים ונפלו קמו יהודיות אשליות כמה לציין ערבי)ראוי '
 מסחר יחסי היו שבה ולערבים שביפו ליהודים הערבים(. עם האחרונות
 היה קשה דורות במשך בעיר שישבו הספרדיים היהודים מפותחים;

הכללית. היומיומית להופעתם הנוגע בכל הערבים לבין בינם להבחין
 בידיהם שהחזיקו והאלות המוטות להתאסף. החלו ההמונים כן ואעפ״י

 הערבי העתון הסית ימים במשך לכוונותיהם. באשר רב ספק הותירו לא
 באזורי-המגורים עתה, הציונות. נגר מודגשת בארסיות ״פלשתין"
 ברחובות יהודים תוקף המון החל ומנשייה, נוה-שלום של המעורבים

 של ובבתים בחנויות בחרו הראשי כיעדם אך כבדים, ובמוטות באבנים
ונשותיהם. רכושם - היהודים

ירי, כלי היו לא ההמונים שבידי ומאחר נפשם, על לעמוד ניסו היהודים
 ומעל-לכל קודמ-כל - היו השוטרים אך בקלות. לפזרם המשטרה יכלה

 את הסירו אחדים ואילו הערביים, הפורעים על הגנו רובם ערבים. -
 זו ראשונה בהתקפה היהודים. אל-עבר וירו אליהם, והצטפרו סמליהם

בעיר. אחרים אזורים אל גם פשטה הבזיזה יהודים; שלשה-עשר נהרגו
העולים. בית - בעיר הציונות במרכז ההמונים התמקדו בהדרגה

 רכשו ליהודים, ערבים בין הדו-קיום אפשרי שלפיה התמימה באמונתם
 שעה באותה ביפו. עג׳מי, הערבי, באזור גדול דו-קומתי מבנה הציונים

היהודית. העליה את כל בעיני שסימל בבניו, חדשים עולים כמאה היו
 של בטחונם מידת על המעיד דבר נשק, כלי שום בבנין הוחזקו לא

 אין כאן אחרי-הכל שכניהם. עם בשלום להסתדר ביכולתם היהודים
 כדי היהודים עלו שאליה ארץ-ישראל כאן הצארית; ברוסיה המדובר
לפוגרומים. מלהיקלע להימנע

הוכו ברחובות העומרים חלוצים בצהרים. אחת בשעה הגיע ההמון ;
 אך מתוצרת-בית, פצצה להשליך ניסה הערבים 'אחר באבנים. ונרגמו
 הרגיזה זו ״תאונה" אותו. והרגה בידיו התפוצצה הפרימיטיבית היצירה

מן ברזל מוטות קרעו היהודים לבנין. מתקרבים שהחלו ההמונים את
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 מתקפת את להדוף הצליחו הם הבנין. לחצרות הגישה את וחסמו משער,
 ההתגוששות משדה ונלקחו נפצעו אחדים ערבים הראשונה. הערבים
 יצליחו האימתניים ההמון ממדי שלמרות היה, הרושם חבריהם. על-ידי

מפניו. להתגונן היהודים

 העולים״שמתקרבים "בית גג על שהוצבו השומרים מסרו שתים בשעה
 בוא עם רק שנפסקה כללית, הקלה אנחת נשמעה אחדים. שוטרים

 החצר. תוך אל רימוני-יד ומשליכים ביהודים יורים שהחלו השוטרים
 הכלא, מפקד עמד התוקפים בראש נפצעו. ואחרים נהרגו אחדים יהודים

 פרצו השוטרים ׳׳מכובדת״. ערבית-נוצרית למשפחה בן בורדקוש, הנא
 אתם "למה המהסס: להמון קראו הם לחצר. וחדרו המחסומים את

כולם!" את הרגו ממתינים?
 הצליחו שלא הגברים להימלט. ניסו רובם נשברה. היהודים של רוחם

 חייהן על שהתחננו אחדות נשים באכזריות. נקטלו ההמון מפני לברוח
 וניסה תכשיטיהן את שדד שם לסימטא, על-ידו הובלו שוטר, בפני

 התברר העולים, בבית ונשתררה הדממה כששבה מהן. אחת לאנוס
 הערבים נפצעו. נוספים וששה ועשרים נהרגו יהודים ששלשה-עשר

 את תחליף היום. שעות יתר במשך יהודית שבבעלות ובתים חנויות בזזו
 ולפניך.., הדקל, עצי ואת אותו שלבשו הלבוש את בה, שדיברו הלשון

קישינב.

 יהודים של גופות שש נתגלו המוקדמות, הבוקר בשעות למאי, 2ב-
 ברנר, י׳׳ח של גופתו היתה ביניהן לתל-אביב. יפו בין אבו-כביר, באזור
מות! עד הוכו הששה הזדעזעה: היהודית הקהילה הנודע. הסופר

והושחתו. נתערטלו גופותיהם
 פינחס סוקולוב, נחום הציוניים המנהיגים מאלפת: היהודים תגובת

 להתפייסות לחתור והחליטו התכנסו ואתרים דיזנגוף מאיר רוטנברג,
 האלימות קרבנות של הפיוסין להצעת נענו יפו של הנכבדים הערבים. עם
 אל- עומר העיר, ראש הודיע יפו עיריית בבגין שהתקיימה באסיפה אך

 להתחייב יכול שאינו הערביים, מאזיניו של תרועותיהם לקול ביטאר,
 בעצמו ליזום יהיה ואחד אחד כל ושעל הערבית", ״האומה של בשמה

 תל-אביב עיריית מועצת הכריזה זו, תגובה למרות הרוחות. הרגעת את
 להירגע״. התושבים את שישכנעו השייח׳ים לנו ש׳׳הבטיחו היהודית
 של לחסדיו בה נתון היה האישי שבטחונם אירופה, מגולת העולים

ישמעאל... בגולת יתרה בקלות השתלבו הגוי,

 134 נרצחו! יהודים ושלושה ארבעים יפו: טבח של תוצאותיו סיכום
 למאי. 5ה- בניסן, כ׳׳ז התאריך: לרכוש. נגרמו עצומים ונזקים נפצעו,

תקוה. פתח של תורה הגיע
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 תוצאות על תקוה לפתח הסמוכים הכפרים ערביי לאזני שהגיעו הדיווחים
 המשגשגת. היהודית במושבה ידם את לשלוח אותם עודדו ביפו הפוגרום

 כל המקום את נטשו מאי לחודש הראשונים הימים שלושת במהלך
 שמועות ובאה. ממשמשת התקפה שבישר מובהק סימן הערביים, הפועלים

 שנערכו נרגשות אסיפות על וכפר-סבא עין-חי הקטנות למושבות הגיעו
 תכניות גובשו שם ומיסקי, טירה קלקיליה, הסמוכים הערביים בכפרים
 המושבות שתי את בחפזון פינו היהודים היהודיים. היישובים את להשמיד
 מעדרי חלק ונשדד שהותקפו אחרי רק אך תקוה, לפתח להגיע והצליחו

אבו-קישק. של הבדוים על-ידי שלהם הבקר

 מעין-חי העולות בלהבות שומרים הבחינו למאי( 4בניסן)ה- הכ״ו בערב
 ערבים שמאות מסרו סיירים הערביים. שכניהם בידי שהוצתו ומכפר-סבא

 פרשים קבוצת תקוה. פתח את לתקוף האזור כפרי מכל בדרכם היו
 ומצאה הפורעים, פני את לקדם יצאה הותיק שפירא אברהם בהנהגת

 היהודי. ליישוב השייכים בקר ראשי מאות שבע בגניבת עסוקים אותם
 להתקפת ציפה היישוב לסגת. היהודים נאלצו קליעים של מטר תחת

 לערבים ואילו רובים, ארבעים רק היהודים ברשות היו כבד. בלב הערבים
גדולות. ותחמושת נשק כמויות היו

 הבתים ואילו מוגדר, בשטח נואשות החזיקו המגינים החלה. ההתקפה
 הערבים. ע״י והוצתו נבזזו הותקפו, ההגנה לתחום מחוץ הנמצאים

 התמוטטות לסף עד הגיעה כולה יוהמושבה נהרגו, יהודים ארבעה
שחילצוה. בריטים חיילים כשהגיעו וטבח,

 אומץ-לבם ע׳׳י רק מטבח ניצלו ורחובות חדרה של הגדולים היישובים
 על-ידי רחובות על ההתקפה תיאור נמסר ניסים. ועל-ידי - מגיניהם של

 זה, יישוב על ארבה כמו עטו וטף נשים גברים, ״אלפי רמלה: ערביי
 אל- ו׳אידבח׳ ׳עליהום׳ המקובלות: זעקות-הקרב את משמיעים כשהם

 ושריפת לדרכם נקלע אשר כל בזיזת תוך ליישוב התקרבו הם יאהוד׳.
שבמטעים״. הצריפים

 ״הכיבוש קודם שנים ושש ארבעים ,1921 מאי בחודש הדו-קיום היה כזה
התיכון... במזרח לשלום בדרך האמיתי המחסום כידוע, שהוא, הישראלי״

 בלפור, הצהרת לפרסום הרביעי השנה יום היה 1921 לנובמבר 2ה-
 הערבית, העתובות לאומי״. ״בית סתמית: הבטחה ליהודים שהבטיחה
 שביתה על אבל, יום על הבריזה לציונות, קץ לשים במסע שהוליכה

 מות ״גזר-דין שכינוה ההצהרה נגד מחאה הפגנות קיום ועל כללית
הפלשתינית״. האומה על שנגזר

 אשר 5000 היהודי, הרובע בתוך יהודים אלפים חמשת נדחסו בירושלים
 השביתה ביום עצמית. הגנה בעניני ראשוני מושג אפילו היה לא לרובם

ספרדיים, לרוב היהודים, אותם את מוסתים ערבים אלפי תקפו הכללית

28



 המוסלמי ברובע נשארו הספרדיים היהודים המוסלמי. ברובע שהתגוררו
 אירופה עולי של לנוכחותם רק מתנגדים שהערבים מוטעית אמונה מתוך

 לזכותם בידם. היתה מרה טעות אך האשכנזים. האחרונות, בשנים
 בסיס על היהודים בין אפליה נהגו לא בי לציין יש הערבים של

 המידה. באותה בכולם הרגו העדתית: השתייכותם
 ״תורת בישיבת גבאי היה הראשונה בהתקפה שנרצחו היהודים בין

 קבוצת מלווה כשהוא למוות שנדקר ו9ה- בן מסנר יצחק וכן חיים״,
הפורעים. מפני למחסה וילדים נשים

 אל- זאד השייח׳ כשבראשם צווחים, ערביים אלפי ניסו ו1.30ב-
 אשר קצרה התכתשות לאחר היהודי. הרובע תוך אל לפרוץ חלילי,

 ארבעה הועברו החולים לבית התוקפים. נהדפו השייח׳ נהרג במהלכה
 התביעה של קרבנותיה - שנהרגו יהודים של גופות וחמש פצועים יהודים

 בארץ, יהודי לקיום אם כי יהודי, ל״כיבוש״ לא - קץ לשים הערבית
כמשמעו. פשוטו

1929 שנת של הפוגרומים
 הכותל את ארץ-ישראל ערביי גילו (1928) תרפ״ט הכיפורים ביום

 של המקדש מבית שנותר היחיד שהשריד גילו הם דיוק, ביתר המערבי.
 באו שנים מאות במשך למוסלמים, המקודש מקום בעצם היה היהודים
 להזיל על-מנת סבלם, ושל גלותם של זה לסמל חופשית בצורה היהודים

 הארץ. כנפות מארבע אותם שיגאל העולם, בורא בפני ולהתחנן דמעה
 המתפללים בין אל בריטי שוטר פרץ תרפ״ט הכיפורים ביום דווקא אך

 הנשים, לבין הגברים בין להפריד שם שהציבו המחיצה את בכוח והסיר
הפרעות. כוחות את שילח ובכך

 במקומות קוו״ ה״סטטוס שמירת על שיקפידו הבריטים טענו שנים במשך
 לאיסלם מקודש כמקום מעמד שום היה לא לכותל בירושלים. הקדושים

 המחיצה ואילו יהורי-דתי. מעמד לו שיוענק רצו לא המוסלמים אך
 להפוך נסיון הבריטים בעיני סימלה הכיפורים ביום במקום שהועמדה

כנסת". ל״בית הכותל את

 של המופתי-דאז ערבית. אגדה והולידה יהודי רוגז חוללה התקרית
 בהיסטוריה מקום לעצמו קבע העליון, המוסלמי המנהיג ירושלים,

 קרא ומשם השניה, העולם מלחמת שנות את בברלין שבילה רצחני כנוכל
 היטלר. אדולף הפיהרר, נצחון למען לג׳יהאד להצטרף למוסלמים

 הכריז ירושלמית, נכבדים למשפחת בן אל-חוסייני, אמין האג׳ המופתי,
 למוסלמים מקודש מקום באמת שהכותל מוסלמי, כתיאולוג מעמדו בתוקף
סוס- על רכוב בעודנו השמימה מוחמד של בעלייתו-לבאורה מדוע?
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 הסוס. את לקשור לכותל סמוך במקום בחר אל-בוראק, שלו, הפלא
 ממוסלמים בשנים מאות במשך מנע לא סוס-הפלא על הזה סיפור-הפלא

 שהותירו וחמורים סוסים על רכובים הכותל, באזור דרך-פלא לעבור
 לא לכך אך לנוכחותם. נפלאיט-באמת סימנים הקרקע פני על אחריהם

 אשר דתי-פוליטי אופי בעלת אגדה נולדה העיקר, חשיבות: כל היתה
 שהוליכו התנאים את וחוללו שיקרו הערבים, הסיתו בעקבותיה
. 1929 של הקטלניים לפוגרומים

 1928 לנובמבר ב-ו אל-בוראק". להגנת "וערות הוקמו רבות בערים
 תשמישי להביא מהיהודים למנוע שתבעה "דתית׳׳ ועידה המופתי כינס

 הבריטים שיעמדו האדוקה משאלתו את הביע המופתי לכותל. קדושה
 בעצמם לפעול המוסלמים ייאלצו כן, לא "שאם זו, גזירה ביצוע על בתוקף

 למוסלמים". המקודש זה, מקום על מחיר בכל להגן
 היהודים את להטריד שונים אמצעים המוסלמים נקטו חודשים במשך

 פותח לתפילות. הפרעה תוך חדשים בתים בבניית החלו הכותל. ליד
 בליווי ובמחול, בשירה ביללות, הכרוך ״זכר״, שנקרא חדש, דתי״ "טכס
 בתמוז בב״ה היהודים. של התפילות בשעת בדיוק - ומצלתיים תופים

קשות. והוכו הכותל, ליד יהודים הותקפו (2.8.29)

הסוצי הסופר של האוילית מהערתו רב לעידוד זכה לא היהודי הכבוד
 ״ערך באמרו: מהיהודים, ורוגע "מתינות" שתבע ביילינסון, אליסטי
 ערבים האומה לתחיית ביותר שחשובים לשכוח, לנו אל אך רב, הכותל
 יהודי דובר דיבר כך אדמה״. של עבודה, של עליה, של - אחרים

לחייך. אלא היה יכול לא המופתי לא-חכם. סוציאליסטי

 בדרכם מוסלמים אלפי צעדו לאוגוסט( 16)ה- אב בחודש י׳ ששי, ביום
 ״אללה וקראו המערבי הכותל פני על אל-אקצה במסגד מתפילותיהם

 וקריאות הציונות"! "הלאה וכן בסיף!״ קארי מוחמד "דין אכבר!״
 תפילה סידורי ושרפו היהודים, נגד בחריפות הסיתו במסגדים דומות.

 מזרחי, אברהם צעיר, יהודי למות נדקר השבת, ביום למחרת, יהודיים.
בהדרגה. גבר המתח ערבים. ע״י

 בחתימת מכתבים המצב. את לנצל מהרו אחרים ערביים ומנהיגים המופתי
 זויפה( עליהם שחתימתו טען הוא הפוגרומים )אחרי המופתי של ידו

 את למנוע הבא, הששי ביום לירושלים לבוא המוסלמים לכל קראו
 לירושלים, נהרו ערבים אלפי היהודים. על-ידי אל-אקצה״ ״תפיסת

 הכל, מעל מהן. בלטו ארוכים שמסמרים ארוכות באלות חמושים כשהם
 מענא!״ ״אל-דונה הקריאה ערביים עיירה ובכל כפך בכל הושמעה

עמנו. הממשלה -
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 היתה האמפריאלית-קולוניאלית בריטניה ממשלת היה. אמנם ובך
 חדש היותו בשל - שהתיר צ׳נסלור, חדש, עליון נציב על-ידי מיוצגת

 להחליט מובהק, אנטי-ציוני לוק, הארי הראשי, לעוזרו - בתפקידו
 יהודית למשפחה בן היה לוק הרלבנטיות. ההחלטות כל את בשמו

 ורכש לאנגליה היגר המשפחה אבי לוקאך. בשם מהונגריה, מתבוללת
 נהיה לוקאך ההונגרי היהודי חדש. ושם חדשה דת חדשה, ארץ אחת בבת
 גם לוק אימץ דתו, את שהמיר ומאחר לוק. הבריטי הפרוטסטנטי עתה

 יותר טוב ידיד לערבים היה לא אנטישמי. נעשה הוא נכרית: תכונה
 במופתי זה איש של הסבילה תמיכתו הבריטי. הממשל בחוגי מלוק

יהודים. עשרות של לרציחתם הובילה הערביים ובהמונים

ירושלים
 באב, ששי)י״ז יום למוסלמים, הקדוש ביום החל הירושלמי הפוגרום

 ברזל מוטות אלות, כשבידיהם העירה, זרמו ערבים אלפי לאוגוסט(. 23
 ומשני מירושלים מסיתים עסקו הבית הר שעל הגדולה בכיכר וסכינים.
 ובשעה מאזיניהם, רגשות בגירוי וקלנדיה, ליפתא לה, הסמוכים הכפרים

 הותקפו יפו בשער ושכם. יפו שערי עבר אל ההמון פרץ בצהרים 12.30
 האחים שני הוכו המשטרה, נוכחות למרות יהודיים. ושבים עוברים

 ששים ע״י יהודיות חנויות נופצו יפו ברחוב למוות. ונדקרו רוטנברג
 שם הקטן, הגרוזיני ברובע נרצח. יהודי ועתונאי ליפתא, תושבי ערבים

 בכללם - יהודים ארבעה נטבחו ועניות, דלות יהודיות משפחות התגוררו
 שכונת תוך אל לפרוץ נסיון ונבזזו. נפרצו הדלים ובתיהם - וילד אשה
נהדף. שערים מאה

 בחלקה המרוחקות, היהודיות בשכונות נערכו ביותר הקשות ההתקפות
 וליפתא עין-כרם דיר-יאסין, תושבי ערבים העיר. של - היהודי - החדש

 ״דיסקין״, היתומים בית רוממה, שכונות על בבדה בפשיטה השתתפו
 וגן. ובית יפה-נוף בית-הכרם, משה(, )קרית מונטיפיורי גבעת-שאול,

 עצמו הזה הכפר אך ההתקפה, את וארגנו הנהיגו מדיר-יאסין ערבים
 על בא כאשר ,1948ב- שנה, עשרים כעבור רק העולם ברחבי התפרסם

 תושביו. שהרגו הרבים היהודים על ההולם שכרו
 בעל טבח מנעו היהודים של הנועזיס-להפליא ההגנתיים מאמציהם רק

 המועט והנשק המצומצם המגינים מספר למרות נרחבים. ממדים
 שכונת של מצבה ערבים. אלפי להדוף המתגוננים הצליחו שבידיהם,

 והמגינים פונו, והילדים הנשים בל במיוחד. קשה היה המרוחקת בית-וגן
 מעין- ערבים על-ידי נבזזו הבתים יתר ליערות. הסמוכים בבתים רוכזו
 סטודנט; וילנאי, דוד נרצחו: יהודים שלשה ומוולג׳ה. ממלחה כרם,

יודלביץ. גודל ושוטר, שומר: בן-מנשה, מרדכי
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 לקבורה הועברו לאוגוסט( 24)ה- שבת במוצאי ימים. נמשכה הלחימה
 "הדסה". מבית-החולים הראשונים היהודיים הקרבנות שבעה-עשר

 עייפים היו ואלה בלבד, שוטרים שלשה של ליווי סיפקו הבריטים
 מתלפיות. הערבים של התקפתם בשל זורז הקבורה טכס ועצבניים.

 אחרים, ומקומות באהר צור צפפה, בית תושבי ערבים פשטו למחרת
 ירושלים. של הדרומי בגבולה רמת-רחל היישוב את עפר עד ושרפו בזזו

 לא הדו-קיום בירושלים. נרחב וכה ממושך כה פוגרום נערך לא מעולם
 בגון לחיכוכים״ מוצדק "גורם העדר למרות מצלצלת הצלחה הצליח

המוחזקים״. ״השטחים

 היהודי היישוב היה לתל-אביב, המוביל הכביש על לירושלים, סמוך
 הערבי הכפר עם שיחסיהם מתיישביו סברו שנים עשרות מוצא. הקטן,
 ירושלים בעוד לאוגוסט(, 24שבת)ה- במוצאי מצויינים. קולוניה, השכן,

 ותיקים מכרים מקולוניה, כפריים שלושים "ביקרו״ בניה, את מקברת
 כל את שחטן הם ביישוב. האחרון הבית מקלף, משפחת בית אצל כולם,

 לשבת. בבית שהתארח 85ה- בן שך זלמן הרב את ובכללם בבית, שהיה מי
 בליל. נשרף הבית אותן. רצחו אחר-כך ורק הנשים את אנסו תחילה
 לאוגוסט( 23)ה- בליל-שבת המפה. מעל נמחה הרטוב הקטן היישוב

 אשתאול אבן, דיר - הסמוכים הערביים מהכפרים פורע ערבי המון תקף
 הנשים את ואילו אחד, בבית מתבצרים הרטוב של הגברים בעוד - וצרעה

 הנרחב ממשקו הכל את שדד המוסת ההמון לכן. קודם עוד פינו והילדים
 שני הגיעו בחצות רהיטים. תבואה, סוסים, פרות, גולדברג: י״ל של

 את ואילו מטבח, הגברים את לחלץ כדי בריטיים משוריינים בלי-רכב
 כליל. אותו ושרף אותו שהשמיד ההמון, לחסדי השאירו היישוב

 כפר של וגם לחברון, בית-לחם בין עדר, מגדל של גורלו גם היה כזה
 תושבים, ועשרים כמאה חיו באר-טוביה ביישוב להרטוב. הסמוך אוריה
 של הגדולה באורוותה מכונסים היו - ומבוהלים נבהלים - רובם אשר

 בה-בשעה בהתקפותיהם החלו מהסביבה ערבים קורובקוב. דבורה
 הנואשת העזרה בקשת על גדרה, הסמוך, היישוב של תשובתו שהגיעה

או אדם כח מספיק אין לנו לכם. לעזור אפשר אי באר-טוביה: של
שלנו. לצרכינו תחמושת

 על באר-טוביה ממתיישבי אחד של הבא הדיווח מלמד מכל, יותר אולי
 נצחון כל של פירושו ועל ״פלשתינים״ הנקראת מקפיאת-הדם המציאות

 יזרעאלי: ר׳ של לדבריו יהודים. בשביל "פלשתיני״
 לידי יפלו שלא כדי רעל, בידיהן יתן שהרופא בקשו הנשים מן "אחדות
 עד הילדים ועל הנשים על יגנו שהכל קבע אך סירב, הוא הערבים.

 כבודן את להציל ברוביהם ישתמשו ברירה ובאין האחרונה. דמם לטיפת
נשותיהם״. של
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 יזרעאלי חיים הרופא, עבר. מכל בתים הערבים הציתו ההתקפה, כשהחלה
 על-יד הלבן בחלוקו לבוש עומד הוא בעוד בו ירו ראשון; שנהרג הוא

 שנפצע ערבי של רגלו את לחבוש יצא לבן קודם אחדות שעות השער.
 שסירב כהן, משה ואילו רוזן, הרצל נרצח אחריו היישוב. על בהתקפה

 השנים עשרות בני הטובים היחסים על בהסתמכו משקו את לנטוש
 אפיסת של במצב והצליח אחדות, פעמים נדקר הערביים, שכניו לבין בינו

תוקפיו. מפני מחסה למצוא מוחלטת כוחות
 ל- פונו הם אך המתיישבים. שאר את הציל בריטיים חיילים של בואם

 נותר לא דבר שום הושמד. כולו שהיישוב גילו ובשובם מבטחים״ ״מקום
 לפליטה.

צפת
 אלפים שלושת המקובלים. עיר צפת, ניצבת המרהיבים הגליל בהרי גבוה

 ערבית, דיברו כולם הערביים. שכניהם עם דורות שם חיו יהודיה
 נראה הפוגרומים ימי בחלוף בלבושם. ניכרו בקושי הספרדיים והיהודים

אימתם. תפסח צפת על כאילו

 היהודי, הרובע תוך אל ערבי המון פרץ לאוגוסט( 29)ה- באב בכ״ג אך
 של המקומי הסניף! בשרות צעיר פקיד חג׳אזי, פואד הפורעים כשבראש

 בעוד תחילה. הוצתו קלינגר של הדלק מאגרי הממשלתי. הבריאות משרד
 של בתיהם תוך אל הפורעים חדרו השמימה, מיתמרים והעשן הלהבות
 החזקה הרוח בזזו. אנסו, היכו, דקרו, שנים, זה להם המוכרים יהודים
 הציל אשר וזה הערבים, בתי עבר אל הלאה, האש את להוליך איימה
 בתיהם על לגונן במהירות הסתלקו כשהפורעים רבות, יהודיות נפשות
 כל כמעט משמונים. יותר ונפצעו מתו, יהודים שמונה-עשר אך שלהם.

 שיזכרו רוצחיהם, בפני התחננו מהם ורבים נשים, או זקנים היו הקרבנות
השנים. במשך עמם שעשו הטובות את

 שלשה עין-זיתים. הקטן, היהודי היישוב על התקפה נערכה ערב באותו
 הגליל באצבע באש. עלו ובתיהם לצפת, נמלטו השאר נרצחו, יהודים
 מהכפר לשעבר - הטובים״ ״שכניו על־ידי יסוד-המעלה היישוב הושמד
טליל. הערבי

 יהודים עשרות הותקף. שלא ממש של יהודי יישוב היה לא למעשה
 היה הפוגרום שטרלינג. לירות במיליוני נאמדו שנגרמו והנזקים נרצחו,

 חטופה הצצה לה שאיפשרה מכה הצעירה, היהודית לקהילה קשה מכה
 מלוא נחשפה אחד במקום רק אך ה״פלשתינים״. של מהותם תוך אל

חברון. העתיקה, בעיר הפלשתינית: הזוועה
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חברון
 העברי, העם בני בחברון חיו ״פלשתיני״ השם שהומצא לפני רב זמן
 נקברו ושם המכפלה, מערת את אברהם קנה שם ויעקב. יצחק אברהם, בני

 בן-יפונה לכלב לאחר-מכן הוענקה חברון ואמותיה. האומה אבות
 שנים, שבע יהודה על במלך דוד מלך שם .,בה אמונתו על בתמורה

 אלפים שלושת במשך ויהדות יהודים נקשרו ושם ירושלימה, עלותו לפני
 מב- יהודים יותר מתו שבו טבח אירע ד929ב- ושם שנים. מאות חמש

קישינב.

 שוב ו(.929 לאוגוסט 23)ה- תרפ״ט באב י״ז בבוקר, ששי ביום חם היה
 ״שטחים אפילו יהודיים, כיבוש״ ״כוחות לא אף יהודית, מדינה היתה לא

 אפילו להרים לערבים הצדקה כל היתה לא בקיצור, - היו לא מוחזקים״
 ספרדיים. רובם יהודים, מאות כחמש חיו בחברון הציונות. נגד קולם את

 אחדים שבועות שנים. מאות בני חברון של בעבר שרשים בעלי מהם רבים
 משה הרב מלובאביץ. הרבי הימים באותם שהיה מי בעיר ביקר לכן קורם

 לחברון בולה הישיבה את העביר סלובודקה, ישיבת ראש אפשטיין, מרדכי
 בתי העתיקה. העיר באפי חדשה רוחניות הפיח ובכך שנים, ארבע לפני

 כנסת בתי שני וכן ביבס, יהודה ר׳ וע״ש אבינו אברהם על-שם הכנסת
 שם. נוסדה אמת״, ״תורת חב״ד, ישיבת תילם. על אז עמדו חב״ד של

 הערביים שכניהם עליהם קמו ואז - ולמדו והתפללו ועבדו חיו יהודים
 נפצעו: נוספים עשרות יהודים; ושבעה ששים קר״ בדם והרגו לכלותם,

 באירוע המדובר רכושם. כל את אחריהם בהותירם נסו, היתר ואילו
שנה. בעשרים יאסין דיר לפרשת שקדם

 והנה הנה משוטטות ערבים בשבנופיות המתיחות, גברה הארץ בכל
 והמופתי. העליונה המוסלמית המועצה של בעידודם ליהודים, ומציקות

 קודם- רגועים. היו חברון יהודי אך שונים, במקומות תקריות על נמסר
 הייתכן הערביים; שבניהם עם מאוד רבות שנים בשלום חיו הם בל,

 למרות בסך-הבל, רבות? כה טרחו שלמענם שכניהם בהם שיבגדו
 ובמקומות בצפת ביפו, בירושלים, האחרון בעשור שקרו השונות התקריות

 הבטיחו הערביים הנכבדים שנית, בחברון. ממשיות צרות היו לא אחרים,
רע. בל להם יאונה שלא ושוב שוב להם

 ניתן בעיה כל להם צפויה היתה שלא חברון יהודי של ביטחונם מדת את
 אורלינסקי, יעקב אברהם הרב יעקב, זברון של שרבה מהעובדה לאמוד
 סלונים. דן אליעזר וחתנו, בתו בחברת השבת את לחגוג לפני-כן יום הגיע

 מפורשות לה הובטח העיר של הערבי המושל עם שנפגשה רבנים משלחת
היהודים על להגן מספיקים כוחות למושל לו היו לחשוש. סיבה שאין
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 סרו לא שערביי.חברון היה מפורסם והרי בלשהי, צרה של במקרה
 אך נרגעו, אמנם היהודים העליונה. המוסלמית המועצה של למרותה
 חיים שניאורסון, מלמד, אחדים)סלונים, מנהיגים בין שקוימה בפגישה

 בחוץ המתגוררים היהודים מן אחדים העירה להביא הוחלט ועוד( בג׳יו
 שיצאו אחרי בקירוב, בצהרים 1.00 בשעה העיקרי. היהודי לריכוז

 על להתפאר סלונים אצל נכבדים קבוצת ביקרה המסגדים, מן הערבים
 דבר. יארע שלא הבטיחה ושוב בעיר, השוררת השקטה האוירה
 שזה סביבו למתאספים וסיפר ערבי, אופנוען הגיע בערך 2.30 בשעה
 כמים״. דמם ונשפך מוסלמים אלפי ״נהרגו בה אשר מירושלים חזר עתה

 הקשיש, סלונים הרב הופיע פתאום ברחובות. צעדו צמאי-הנקם הערבים
 ללא והיכוהו עליו התנפל ההמון המשטרה. מפקד של ללשכתו בדרכו
 המשטרה. מפקד גם עשה וכך מבתיהם, הביטו נפחדים יהודים רחם.
 ואצה להתאפק יכלה לא ביתה, מחלון במתרחש שצפתה סוקולוב, הגב׳

 ״ויתר-על-כן, ענינה הדבר שאין קצרות לה שהודיע המשטרה, למפקד
 בביתה. להתבצר לה יעץ הוא היהודים״. של י אשמתם הרי זו

 קבע גרודז׳ינסקי י״ל גרודז׳ינסקי. משפחת בית עבר אל ההמון פנה ואז
 אנשים. בבתינו היו הפרעות ״כשהחלו יותר: מאוחר שהעיד בעדות

 את ופותח לביתנו שמסביב הגדר ליד עובר ערבי ראיתי החלון בעד
 הבית, את שהקיפו מאלה ערבים, עשרות לתוכה פרצו מיד החצר. שער

 עליהן ולחצנו הדלתות אל מיד חשנו הדלתות. על מתדפקים והתחילו
 משליך והתחיל חלונות לשבור האספסוף הספיק בינתיים מבפנים.

הבית. לפנים אבנים
 עלינו המטרה. את החטיאו אבל בו, ירו החלון, אל אבא כשניגש ...

 דן אליעזר מר לעזרה... לקרוא והתחלנו הבית של השניה לקומה
 שוטרים בלווית לעזרתנו חש מביתו, הנעשה כל את שראה ז״ל... )סלונים(

 ז״ל ואחי אמי לפזרם. השוטרים בידי עלה סוף סוף ערביים... פרשים
 התנפלויות, מפני יותר בטוח שנחשב דן, אליעזר של לביתו אז הלכו
 - הערביים..." שכניו עם ותיק, כתושב לו, שהיו הטובים היחסים עקב
מוטעית. היתה זו הערכה נראה, שעוד כפי

 סלובודקה. ישיבת עבר אל ה׳תקדמו הם ביהודים. רצו צמאי-הדם הערבים
 התימני השמש רק התלמידים. רוב ממנה נעדרו שבת ערב שהיה מפני

 המשולהבים הפורעים המון במקום. נמצאו רוזנהולץ, ׳והמתמיד/שמואל
 את הציל ובכך המים, בור תוך אל קפץ השמש חצר-הישיבה. אל פרצו
 בפורעים הבחין לא שכלל בתלמודו היה שקוע כה רוזנהולץ. לא אך חייו.

 האבנים ממאות אחת בראשו כשפגעה רק הישיבה. לתחומי החודרים
 ממקומו קם לפניו, המונחת הגמרא דפי על דמו והותז לעברו, שהושלכו

 את בסביניו ועשה אחד כאיש עליו התנפל ההמון אך להמלט. ונסה
הראשון. הקרבן נפל חברון בטבח ככברה. גופו
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 את שרצח הערבי ההמון ובאה. ממשמשת והשבת חברון על יורד הערב
 לישיבה מגיעה המשטרה דוממים. והרחובות מתפזר, רוזנהולץ שמואל
 לשמור מונה שוטר שולחך, גבי על הנרצח הקדוש של גופתו את ומניחה

 וחוששים כבד, בלב השבת את מקבלים יהודי בית ובכל הגוויה. על
 ישיבת ראש אפשטיין, מרדכי משה הרב של בנו המחר. למאורעות
 ניצבים המושל ליד הברוך של הערבי המושל ללשכת נקרא סלובודקה,

 ראש של לבנו מייעץ המושל ערבי. והאחר אנגלי האחר קצינים, שני
 בחוצות. ייראו לבל יושביו את ולהזהיר בעיר יהודי בית בכל לבקר הישיבה
 לחייהם...׳׳ אחראי אהיה ואני בבתיהם היהודים "ישבו מכריז: האנגלי
 מעברם ע״י רק המופרת ובדממה, בחרדה חולף והלילה מבטיח, היהודי

 העוברות אחדות יהודיות משפחות ושל סוסים על הרכובים שוטרים של
הנכבד. סלונים דן אליעזר של בביתו"הבטוח׳׳ לחסות

 נועדים חמש ובשעה ערים, היהודים בבוקר, השכם השבת, ביום
 דחוף מברק לשלוח מוצע לנקוט. צעדים אילו על להחליט מנהיגיהם
 עד סגורה המברקיה אך המתרחש. על ל״הגנה״ להודיע לירושלים

 שליח לשגר גם מוצע בלתי-אפשרי... יהיה כבר ואז בבוקר, שמונה
 מסיבה הוחלט אך המצב, על ל״הגנה״ להודיע לירושלים במכונית

 כן. לעשות המוכן ערבי נמצא לא והרי ערבי, יהיה שהנהג לא-ברורה
 ג׳רג׳ורה איברהים בשם ערבי משטרה קצין עם היהודים נפגשים לבסוף

 נוכל אז ורק בבתיהם, להישאר היהודים ״שעל מפקדו בשם להם המודיע
 חוזר קפירטה, בשם אנגלי המשטרה, מפקד לשלומם". באחריות לשאת
הצהרה. אותה על היהודיים המנהיגים בפני

 סלונים דן אליעזר הסביבה. מכפרי לחברון נוהרים ערבים שש. השעה
 את ומזהיר יהודי בית בכל מבקר משטרתי ובליווי ישיבה בחור עם יחד

 מספרים בינתיים החלונות. דרך יציצו ולבל החוצה, ייצאו לבל היהודים
 הטבח". יהיה ש׳׳היום היהודיים, ל״ידידיהם״ בשמחה ערביים שבנים

 מכוניות ובפגיונות. בחרבות ברובים, החמושים ערבים מלאים הרחובות
 מוות סיסמאות וקוראים הגג על יושבים כשערבים ברחובות ממהרות
 והבריטיים הערביים המשטרה קציני אך מחושמלת, האוירה ליהודים.
בשלוה... בה, מהלכים

 פרנקו. הספרדי החכם של בביתו מתכנסים היהודית הקהילה ראשי
 לפעול, שעליהם גם ברור לעין-כל. עתה קיים ולחייהם לשלומם החשש

 הבריטי המשטרה למפקד משלחת לשגר מוחלט ידים. בחיבוק לשבת ולא
 מדיניות נקיטת במקום בבתיהם היהודים כליאת על מחאה להגיש כדי

 תותר. לא החוק שהפרת להם להבהיר הערבים, כלפי החזקה״ ״היד
באחד נפגשים חבריה ובדרכם האנגלי, של ללשכתו יוצאת המשלחת
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 ישכנע שאם לו, מודיעים הם עראפה. עיסא הערבית, הקהילה מראשי
 ולשלומם לחייהם אחריותם על בפומבי להצהיר חברון ערביי מנהיגי את
 אלה, ובכלל הערבים, עם בקשריהם היהודים יתמידו היהודים, של

 קשרי כל ינותקו לא, אם לו. זקוקים כה שהערבים הבנקאי האשראי
 היהודים את בינתיים ומלווה מסבים, הערבי העדות. שתי בין המסחר

 לקבלם, המשטרה מפקד מסרב הכל, לתדהמת הבריטי. המשטרה מפקד אל
 להישאר שעליכם אחדות פעמים אמרתי הרי הנה? באתם ״מדוע וצורח:

בבתיכם!״.
 ״אם לסלונים: אומר הוא משתנה, ליהודים וגישתו מקשיב, הערבי
 שלכם״. חייכם את בכך תצילו שבקרבכם, הזרים את לידינו תמסרו
 אנחנו המוסלמים, כמוכם איננו היהודים ״אנחנו בזעם: משיב סלונים

 היהודים שבים מאד, מוטרדים כשהם ׳זרים״׳. בקרבנו אין אחד. עם
 ברחובות והצועדים הצועקים הערבים באלפי מביטים הם לבתיהם.

 המעטים ובשוטרים הסוגים, מכל נשק כלי נושאים כשהם העיר,
באלות... חמושים ביניהם, המהלכים

 הבתים באחד הטבח. החל כבר היהודיים המנהיגים ידיעת ללא
 המשפחה, אבי אבושדיד. משפחת גרה העיר ממרכז יותר המרוחקים

 מרפסת אל יוצא הוא לפתע יליד-חברון. חנווני הנו ,55ה- בן אליהו,
 שוטרים אין מקשיב. אינו איש שומע; אינו איש לעזרה. וצורח ביתו

 צווחות- מתנפצים, חלונות הבית, תוך אל מתעופפות אבנים באזור.
 ערבי למרפסת. יוצאים אחדים וילדים נשים מבפנים. נשמעות אימה

 מנחית הוא בידו. מונפת חרב אחריהם, מזנק דם וצמא משולהב-יצרים
 מעל ניתז פרץ-דם ושוב. שוב ודוקר, מנחית ודוקר, חרבו את עליהם

 של גופותיהם שוכבות הבית בתוך הרחוב. תוך אל ומטפטף המרפסת
 בן גוזלן יעקב גם פשוט. חייט 25ה- בן יצחק ובנו אבושדיד אליהו

 הערבים הרוגים. עשרה השמונה בן משה ובנו יליד-העיר, רתך ,45ה-
 משליכים הם ביזה: הוא אותם שמענין מה בגופות. מביטים אפילו אינם
 ברחוב. למטה המריע הקהל זרועות תוך אל מהמרפסת רכוש

 החכם קאסטיל, מאיר רבי המכובד, הלמדן של לביתו עתה פונה ההמון
 הפורעים. ע״י דלתו בפריצת צופה הוא יליד-חברון. הוא אף .69ה- בן

הלאה... הלאה, אותו. ומציתים ביתו את בוזזים באכזריות. אותו רוצחים

 הוא אף בחברון. הספרדית הרבנות מראשי אחד הוא 65ה- בן חסון רבנו
 דלת בשריפת באימה חוזים ,59 בת קלרה, ואשתו, הוא יליד-העיר.

 הבוזזים בידי משונה במיתה מומתים שניהם ההמונים. ובחדירת ביתם
הדסה. בית לעבר עתה הנפנים

- מדי רבים יהודים וגם - העולם את לקומם העתיד הבנין הדסה. בית
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 לכלא יושלך כהנא מאיר הרב יהודיים. פעילים על-ידי לכש״ייתפם״
 קריה תושבות נשים המקום. ב״תפיסת״ פעמים שלוש שהשתתף על

 בנפרד לחיות כך בשל וייאלצו הבנין, את ״יתפסו״ ילדיהן על ארבע
 שממשלת מבנה הוא הדסה בית לא-מעטים. חורשים במשך מבעליהן

 פשע מכל חפים יהודים ששה בו. להתגורר יהודים על תאסור ישראל
 גם אף עתיד. בעל בבין - הדסה בית דלתותיו. סף על להירצח עתידים

בוריו. על אותו מכירים מעטים שרק עבר הוא, עבר בעל

 ובית לכל, מרפאה בפול: ייעוד בעל לבנין אבן-הפינה הונחה ו909ב-
 תושב- ואמיד אדוק יהודי שלום, אברהם יוסף חברון. העיר ליהודי כנסת

 את לבנות הכסף את נתן שבהודו(, לכלכותא אחר-כך )שעבר בגדאד
 נרשמה עליו והבעלות לאברהם" ״חסד נקרא המוסד ולהחזיקו. הבנין

 לחברון, הראשי הרב באשי, החכם העות׳ומנית. האימפריה לחוקי בהתאם
 הישיבה למען כספים לגייס להודו אישית נסע מני, אליהו בן סולימן ר׳

 במיוחד. נדיבה ששון משפחת שם. המתגוררים אמידים עיראקיים מיהודים
 נשים ארגון )אותו "הדסה״ ארגון לרשות המרפאה עברה הזמן במשך

 על ארבע קרית נשות של "השתלטותן״ את לגנות היה שעתיד ״הדסה״
הבנין...(.

 את לסמל היה ושעתיד בחברון, ולערבים ליהודים סייע שכה זה, מוסד
 של שובם את ימנעו יהודיות כשממשלות היהודי העם של השפלתו
 זעמו את לחוש בתור הבא הוא מוסד אותו - הטבח למקומות יהודים

המטורף... הערבי ההמון של

 ולימוד דתי פולחן מקום הוא לאברהם״ "חסד להתקפה. ניגשים הפורעים
 חשיבות אין לכך אך כאחד. וערבי יהודי המשרתת מרפאה להיותו מעבר

 טיפול שקיבלו רבים התוקפים בין המוסתים. הערביים ההמונים בשביל
 ומנפצים החלונות, דרך פנימה מטפסים הם עצמו. זה בבנין חינם רפואי

 לדרכם. הנקלע חפץ כל פראית בצורה משמידים הבנין בתוך הדלתות. את
 מציתים הפורעים בשגעון-שנאתם. נרמס הכל תרופות, רפואי, ציוד
 לתנור- נהיה הדסה בית השמימה. עולות והלהבות פנימ-המבנה את

 השמדה לאתר נהיה בית-הכנסת הלהבות. מלחוך משחירות האבנים אש.
 בידי המחוללים הקרועים, הקודש גוילי באש עולים שבו מוחלטת,

 כמקום - יהודי-ערבי לדו-קיום כסמל ששימש הבנין המתפרע. ההמון
 - כאחד ולערבים ליהודים וצדקה חסד וכמקום ליהודים ולימוד תפילה
 שלהבא לכך חשיבות אין המיללים הערבים לגבי עוד. איננו זה מקום

 השנאה של בכחה יום. מדי אז עד שנהגו כפי ו״להחלים להתרפא יוכלו לא
ישר. שכל בל לסלף
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־ן, בן-ציןן גר הסמוך בבית שו ר  בשל חיה לאגדה שנהיה הנכה הרוקח ג
 מידיו שזכו הערבים מספר את יודע הוא רק חברון. לערביי לבו טוב

 את ושברכו שברבוהו הברכות מספר את מכיר הוא רק חינם; בטיפולים
 שמשלמים התמורה מהי לומד הוא היום מרשותו. בצאתם הערבים בניו

 מוציאים בציפורניהם דירתו. תוך אל פורצים הפורעים טוב-לבו. על לו
 גופו. את שדקרו הדקירות מעשרות מת הנכה והרוקח מחוריהן, עיניו את

 זמן בעבור מתה )היא זרועותיה שתי ממנה ונקרעות אשתו, את תוקפים
 התנגדותה בשל אך בתו, את לאנוס מנסים ירושלמי(. בבית-חולים

משונה. במיתה אותה ממיתים העזה

 עולות צווחות מיללים. ושל יללות של לחלוס-בלהות נהיו חברון רחובות
 תינוקות ושל הנאנסות של הגוססים, של צווחותיהם - בתים מעשרות

נמשך! והפוגרום בוכים.

 ישיבת מתלמידי לרבים אכסניה בורלנד, בית עומד לבאר-שבע בדרך
 תלמיד דלתותיו. שתי את ופורצים הבית על צרים ההמונים חברון.

 גם אך בידו; אשר בסכין באומץ-לב נלחם שפירא, דב אברהם הישיבה,
 אך נערן״ רק ״אני בקול: מוחה הלר, דב הצעיר, העילוי מת. נופל הוא

לירושלים. בדרך נפטר הצעיר הבחור ושוב. שוב בפגיונות אותו דוקרים

 הוא וידוי. לומר רגע מרוצחיו מבקש ריפס, משה-אהרן אחר, תלמיד
 יצחק שמואל נוספים, תלמידים שני נרצח. הוא - התפילה את מתחיל

 את לטובחים. קרבן הם אף נופלים סנורוב, אליהו ויששכר ברנשטיין
 שנופח לפני יממה במעט בסבלו נותר הוא מבתר; כמעט ההמון סנורוב

נשמתו. את

 השוחט של ביתו תוך אל ההמון פורץ ירושלים, בדרך בטוח. יהודי בית אין
 משתלט ההמון אך האחורית, הדלת דרך בבהלה הנמלט רייזמן, זאב יעקב
 מרפים לרגע כספו. כל את לערבים ומוסר חייו על מתחנן הוא עליו.
 דוקרים אותו. משיגים אחריו. רודפים להימלט, שוב מנסה הוא ממנו,
 בביתו נשמתו. את נופח ושם תעלה תוך אל נופל הוא ושוב. שוב אותו

 ושל הוא, אף עילוי משה, אחיו של המתות גופותיהם נשארות החרב
 הלאה הלאה, מסתלק. ההמון נבזז; הבית חיימסון. פרידה חמותו,

הבאים. לקרבנות

 סלונים מרשים. סלונים בית סלונים. דן אליעזר של ביתו תור בא אחריו
 אנגלו- בנק כמנהל מכהן הוא חברון: יהודי חשובי עם נמנה עצמו

 הערבים מבין העיר. מועצת של היחיד היהודי החבר הוא בעיר; פלשתין
מנהיגיה, ואת העיר נכבדי כל את מכיר הוא ״ידידיו״. נחשבים רבים
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 מזמין כך משום .לבטחונו לדאוג והתחייבו חסותם את לו הבטיחו אשר
 בטוחים" נהיה ״שם ביתו. אל לבוא האפשר ככל רבים יהודים סלונים
 בבית מצטופפים יהודים כשבעים הכללית. התחושה את היטב מבטא

 ומתפללים הגברים עומדים בטליתותיהם עטופים כשהם הנכבד. סלונים
 צריחות נשמעות עבר, מכל מסביב, ובפחד; ביראה השבת תפילת את

 הסמוך. בורלנד בבית בטבח חוזים אף רבים קרבנותיו. וצווחות ההמון
 סלונים בית של לזה הצמוד הבית דלת את המזעזע ההמון את שומעים הם
 פנימה. עפות אבנים ומאות החלונות מתנפצים לפתע סקולובר. בית

 מרכזים בחוץ הדלת. את להבריח ממהרים גברים יהודים. צעקת נשמעת
 בית גורל הבית. דלתות את לפרוץ כדי ומוטות-ברזל קורות-עץ עשרות
חברון. יהודי שאר בתי של מגורלם שונה יהיה לא סלונים

 עולים הם יהודי. דם התובעים מוסתים ערבים מאות ניצבים לבית מחוץ
 על דופקים רבע-שעה הבית. לפתח המובילות הצרות במדרגות-האבן

 נעמדים בפנים בקורות. אותה מזעזעים הברזל, במוטות בה מכים הדלת,
 המרצחים של דרכם את לחסום בנסיון הדלתות מול בחפזון הישיבה בחורי

 יריות. נשמעות הבית! בדלת גדול חור נפער רם. נפץ קול נשמע פתאום
 אחרת יריה בזרועו. נפגע מקושטא, פשוט יהודי ,56ה- בן ינאי אברהם
 ״כנסת ישיבת מזכיר ושבע, העשרים בן וילנסקי זלמן של פניו את פוצעת

 תלמיד של בטנו את קורע נוסף קליע בדמו. מתבוסס הנופל ישראל",
 בליטא. מווילקומיר ושתים, עשרים בן קפלן, מרדכי ישראל הישיבה,

 רוצחיו. בעד לעצור נואש בנסיון בדלת נאחז הוא מתמוטט, הוא בעוד
ומת. נשמתו את נופח הוא קט, רגע רק נמשך זה אחרון נסיון אך

 המוני את בהדפם על-אנושיים וכה אומץ-לב מגלים הישיבה תלמידי
 לחדרים היתר עם לסגת נאלצים הם כדורים מטר תחת אך הפורעים.

 שני פנימה. חודרים וערבים לגג, הדלת נפרצת זה ברגע הפנימיים.
 עשרים-ושש בן ליפין בער דב חלל, נופלים נוספים ישיבה תלמידי

 בליטא. מרוזליה, עשרים-ואךבע בן שור חיים ואלתר מוויטבסק
 שומר סלונים דן אליעזר פנימה. האץ ההמון בידי נרמסות גוויותיהם

 אך ההמון, על מאקדחו יורה הוא כוחו: ועל קור-רוחו על הסוף עד
ומתמוטט. כבד ברזל מצינור בראשו נפגע

 קולות כאריות. לוחמים הישיבה בחורי אך תקוה, שום נותרת לא עתה
 פגיונות ושל מונפות חרבות של קולותיהן - שמימה בוקעים מעורבים
 ישראל...!״ "שמע המלים וילדים. נשים של צווחותיהם עם דוקרים,
 מלטץ׳ שבע-עשרה בן תלמיד לזרובסקי, ישראל החדה בחלל נשמעות
בפלינסקי הלל ישראל לבוראו. נשמתו את ומחזיר באכזריות נדקר רוסיה,
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 קליע, מיריית פצוע האדמה, על בשובבו ואחת. עשרים בן יותר. מבוגר
 את שעבר אחד של עדותו ערבים. תריסר על-ידי ושוב שוב נדקר הוא

 והם מת... בבר כך ובין כך בין ״אני בצעקותיו: מכרת בשלום הטבח
 דם בשלולית שוכב בטליתו, עטוף בפינה, ואילו אותי...". מכים עור
 הגוססת. אשתו ליד אורלינסקי, יעקב אברהם הרב זברון-יעקב, של רבה
 שקטה שבת לבלות ערב, לפנות חמישי ביום רק לחברון מכור, הגיעו, הם

סלונים... דן אליעזר וחתנם, בתם בחברת

 בכינויו ידוע רוסיה, מבוברויסק, 67ה- בן דרובקין צבי הרב הגאון
 המגואלת מרוסיה שנה חצי לפני לחברון הגיע משקלוב״. ״העילוי

 בטנו נקרעת עתה הקודש. בעיר ושלום תורה חיי לחיות בתקוה בדם
החדר. רצפת על מעיו ונשפכים

 עשרימ-וארבע בן יגאל שלמה ה׳: קידוש על שהומתו הקדושים יתר וכל
 וקסלר יעקב מפילדלפיה-, אמריקאי ,23ה- בן ברמן זאב פולין; מסלונים,

 ראש של השבע-עשרה בן ובנו משיקגו; אמיר ליהודי בן שבע-עשרה, בן
אפשטיין. דוד אהרן הישיבה,

 לחברון שהגיע מהרצליה, ,72ה- בן הישיש גוטלובסקי, לייב אהרן *
 הרוגים, שניהם - לזרובסקי בצלאל חתנו, עם השבת את לחגוג
 החולים בבית תשכב שעוד דבורה, בצלאל, של החמש בת בתו ולידם

 בן הוא אף סלונים, דן ואליעזר חגה של הקטן בנם ליד הירושלמי
חמש.

 מווארשא, הוא חודשים-, ארבעה זה נשואים גרודז׳ינסקי ולאה יעקב *
 טורמן. מבית מהונגריה, היא ואילו ישיבה, לתלמידי קטן מלון ומנהל
נרצחים. הם יחדיו

 בתל- ״תל-נורדאו״ ספר בית של ידוע-השם מנהלו גם מתים כאן *
 בעיר בשבת לשמוח באו הם גם ואשתו. דובניקוב, אליעזר אביב,

 בן כהן, שמעון ופשוט, אדוק פרסי יהודי גם נרצח כאן האבות.
.27ה-

 מעשרים פחות לא מתו בטחונם, למען התכנסו שם הזה, האחד בבית
 קשים. פצעים לרוב נפצעו, אחרים עשר שלשה ואילו אנשים, וארבעה

 לכן קודם שעות וארבע עשרים שרק ערבים השתתפו זה איום בטבח
 ״ידידיו״... היו הם סלונים. דן אליעזר עם יחד וצחקו עסקים ניהלו
 החלונות. דרך מושלך להזיז, שאפשר חפץ כל שעה. חצי נמשך הטבח
 המתים, גופות על בחלקן ונחות באויר מתפזרות ונוצותיהם נחתכים כרים

 נלך ״בואו בפיהם: כשבשורה יוצאים הערבים הטרי. בדמן להן, ונדבקות
להרוג״. יהודים עוד אין -
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 חדר תוך אל שנדחסו אחד-עשר יהודים, ניצלו נס בדרך בידם. טעות אך
 תחת שוכבים אחרים עליו; פסחו איכשהו שההמונים קטן אמבטיה

 שהותירו בזוועות מביטים ממחבואם, באימה יוצאים הם המתים. גופות
 גניחות על-ידי רק הנבקעת איומה דממה שוררת הערבים. אחריהם
 אל שהתקדמו הפורעים קולות ועל-ידי הגוססים... ואנחות הפצועים

הבאים. קרבנותיהם
 לאחד "בהיכנסי הצלתו: על מספר גרודז׳ינסקי, י״ל הניצולים, אחד

 המון ״הצילו!״... וצועקת החלון ליד עומדת אמי את ראיתי החדרים,
 ארון מאחורי אל והכנסתיה אמי את תפסתי אבנים. ומיידה צוחק ערבים

 בן וילד אחת עלמה עוד לשם הבנסתי החדר... בזוית שעמד הספרים,
 נדחקתי לבסוף לי. שנזדמן הישיבה מבחורי אחד ועוד שתים-עשרה,

 קולות את ושמענו שם ישבנו למחנק עד ודחוסים דחוקים לשם. אני גם
 בזעקות שהתערבה הפרועה, זמרתם ואת לחדר שהתפרצו הערבים
 אך אותנו, גם ויהרגו אותנו שיגלו צפינו רגע בכל ואנקותיהם. המוכים

 שהיתה דממה, בבית השתררה קלה שעה כעבור הדבר. קרה לא בנס
וחנוקות. חלושות באנחות רק נקטעת
 כובדו מפני הן הארון, את להזיז היה קשה ממחבואי. נחלצתי "בקשי

 והפצועים המומתים למראה חשכו עיני לידו. שנערמו החללים מפני והן
 את ראיתי שלולית-דם בתוך רגלי. כף למדרך הרצפה על שהתגוללו

 חותנו הרוגים שכבו כן אהרן. וילדם חנה ואשתו )סלונים( דן אליעזר
 שעה לפני שאך יפיו, בכל בטלית מעוטף הרב ואשתו... אורלינסקי הרב
 שוכבים והנה שלום״. לך ״וישם כהנים בברכת מברך שמעתיו קלה

 כאחד. כולם ונכדו, חתנו בתו, ואשתו, הוא הרוגים
 ומעיהם מנוקבות גולגלותיהם כולם כמעט רבים. ופצועים הרוגים ״ועוד

 את הכרתי היתר בין החדרים. ביתר גם ראיתי תמונה .אותה שפוכים.
 כנראה גדולה, חבורה מצחו ועל ובסכין, בגרזן פצוע היה ראשו אחי.

 שעות כמה לאחר אך רגליו, על קנו והוא מים עליו היזיתי באבן. מחבטה
מפצעיו. מת

 לידו בחניקה. שהומת נראה פצע, שום הבחנתי לא דובניקוב ״ב)אליעזר(
 של )יצירתו ההריגה״ "עיר של המראה ההרוגה... אשתו מוטלת היתה

 אימתו בכל עיני לנגד חי עמד מ״כ( - קישינב בפוגרום העוסקת ביאליק
התהומית.
 לעזרה. רופאים שישלחו מהם ביקשתי שוטרים. וראיתי לחלון ״ניגשתי
 את העמידו אותי, משראו מת. מיטת שנשאו ערבים, עברו בו-ברגע

להצלה...״ ציפיתי למחבואי, שנית שבתי באגרופיהם. עלי ואיימו המיטה

 גולדשמידט, משה של ביתו - חדשה ״הרפתקה״ ההמון מצא בינתיים
עשר כחמישה רוסיה. מיקטרינוסלאב, ואחת שלושים בן חב״ד חסיד
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 הסמוכה החצר תוך אל קפצו הדלתות נפול ועם בביתו, מסתתרים אנשים
 בשלוה לדבר יכולתו על כנראה הסתמך גולדשמירט משה אולם ונמלטו.
 על כרע הוא נשאר. הוא הערבים. של והחסד הרחמים לרגשות ולהגיע
 בו, והתעללו בו התקלסו מצדם הם חייו: על והתחנן הערבים לפני ברכיו

משפילה. במיתה אותו המיתו ואחר-כך
 חמישים- בן גרודז׳ינסקי משה אנשים. שלשה רק גרודז׳ינסקי בבית

 הערבים. של הראשונה במתקפתם נהרג הוא מנהל-הישיבה. וארבע
 נפצע פולין, מלאודווה, ישיבה בחור ,25ה- בן מיטבסקי פייבל שרגאי

 ומחריבים. בוזזים הבית את בירושלים. אחדים ימים כעבור ונפטר קשה
ביותר. הקשה לזוועה הלאה
 תלמיד-החכם מזוועות. נזונה אכזריותו ואימה. רצח מרוב שיכור ההמון

 ונרצח החוצה נגרר ושלוש השבעים בן ליטא, מזייטל, סמריק בצלאל ר׳
 מצפון- ישיבה תלמידי שלשה נרצחים בפנים ביתו. מפתן על השפלות תוך

 פרומן, הלוי צבי מניו-יורק; עשרים, בן הורוביץ הלוי בנימין אמריקה:
ממפיס. יליד ,22 בן שיינברג דוד מקנדה; עשרימ-ואחת, בן

 26ה- בן אונגר אונגר. שלמה של הםמוך ביתו אל מתפרצים הפורעים
 מהסס. וההמון לגוי, דומה הוא פולין. מזגוג, במקצועו, מכונאי ענק,
 שיגיד חייו, את להציל יכול הוא נוצרי?" "אתה כלפיו: מטיח ערבי

 יהודי!׳ ״אני ב:גאוה: ומשיב הפורע בהמון בבוז מביט הוא אך "כן". רק
 תוקפים הם אותם. משגע אומץ-לבו - עליו מתנפלים הרוצחים בזעמם

 בחיים אחדים. ימים בעבור נפטרת והיא דעתה, עליה נטרפת אשתו; את
חודשיים... בן והאחר שנתיים בן יתומים,,האחד שני נותרו

 נרצח, ומסלובודקה, מסלוצק ארצה שעלה אימרמן, נח האופה, עוד! עוד,
 מביט פולין, מסקולה, השלושים בן סגל נחמן תנורו. תוך אל תחוב ראשו

 בפני הדלתות את לרווחה פותח שלו הערבי בעל-הבית בעוד באימה
 גרזן מנחם. השלוש, בן בנו את מחזיק הוא בידו הזועמים. ההמונים

 את נופח עצמו סגל פצעי-מוות. הילד את ופוצע ידו את חותך ערבי
 אשתו, של מאצבעותיה שלוש חותכים אחדות. שעות כעבור נשמתו

 מענים בית באותו בבית. הנמצא הישיבה בחור של השמאלית ידו ואת
 28ה- בן ברוידה יצחק שמחה הישיבה, של הגדול המתמיד את מוות עד

 חיים נרצחים עמו מהחלון. ברגליו נתלה כשהוא ליטא, מווילקומיר,
 העורבים מתל-אביב זוג בני וכן ברוקלין, יליד שש-עשרה, בן קרסנר
גוטמן. וחיה אשר-משה בחברון, שבת של ביקור

 לגזרים נקרעים רישומיה כל עפר. עד ומחריבים בוזזים חברון ישיבת את
הרב הישיבה, ראש של ביתו בהשתוללות-הטירוף. נהרסים והרהיטים
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 את תוקף רב פורעים מספר הרוצחים. של ראשי ליעד הופך אפשטיין,
 נחרדות. שבתוכו המשפחות לחלונות. מבער גדולות אבנים ומשליך הבית,

 צווחות הנשים ואילו ההמון, בפני הדלתות את חוסמים בייאושם הגברים
 קריאות חברון. מושל של ביתו ניצב הרחוב של השני מעברו בבהלה.

 העומדים השוטרים על פוקד הוא ומשם ביתו, למרפסת הוציאוהו הצער
 פעמים שלוש מתרשם. אינו ההמון הפורעים. את להניס הזמן, כל מנגד

 הדבר לפזרם. בקור-רוח המושל מצווה פעמים ושלוש הרוצחים, חוזרים
 .68ה- בן ליכטנשטיין זאב אלימלך נרצח תחילה אך בקלות, מתבצע
 - היה בישיבה, הפרעות של הראשון הקרבן כשנהרג שבת, בערב

 ״הגומל״ ברכת את ובירך לתורה עלה הוא היום צדדי. בחדר ליכטנשטיין
מת. הוא גם מכן, לאחר שעה כרבע ועתה, הצלתו. על

 טאליב, שייח׳ ניגש אברהם״ ״אשל לפונדק מחוץ האימים. יום קץ קרב
 יהודים עשרות יושבים שבו לבנין חברון, של המוסלמי הרוחני המנהיג

 המקום. את ועוזב שם, אנשים כמה לראות פנימה מביט הוא מבוהלים.
 מבעד מסתכלים היהודים מתקרב. המון קול נשמע אחדים רגעים כעבור

 סובבים הם השייח׳. בעקבות ערבים מאות בחוץ שם ורואים לחלונות
שאבו אמריקאים עשרה בפנים כאן מוסלמים! ״הוי, מכריז: והוא אותו,
 והנביאים אללה דמם! את שתו היהודים! את טבחו מיליונרים)!(. תיהם

 גדול! הוא אללה בירושלים! המתים אחיכם דם נקמת לנקום עליכם צוו
אותן!״ קחו יפהפיות, יהודיות בפנים ביהודים! והרגו אתי באו

 שבתוכו הישיבה תלמידי למלון. הסמוך חייכל בית את תוקף ההמון
 הראשונים הסדקים הופעת ברגע בדלתות. להחזיק כאריות לוחמים

 ערביים שוטרים חמישה עם בריטי קצין כנס: להם שנראה מה מופיע
 ואליהו- עשרים בן ישראל-אריה חייכל, בני שני סוסים! על רכובים

 עד ומגיעים הנדהם ההמון את עוברים מהבית, מזנקים ,17 בן דב
 שבתוך היהודים את ויצילו השוטרים יבואו בפיהם: בקשה לשוטרים.

 היהודים שני על בזעם מתנפל ההמון בהם. בוהים השוטרים הבית.
 ישראל- את תוקפים הפורעים הבריטי. מהקצין חייהם את המבקשים

 באגרופיו הולם הוא בדם, מגואל כשהוא השוטרים. לפני בעמדו אריה
 הצעיר אחיו ״מציליו״. לרגלי נשמתו את נופח שהוא עד תוקפיו בפני
 שוב אותו דוקר ההמון חייו. על ומתחנן האנגלי של הסום ברסן נאחז
 אך מתים, האחים יאהודי?״ לך, ׳כואב וצועק: צוחק אחד וערבי ושוב,

 הרוצחים על-ידי לרגע שנשכחו - הבית יושבי ליתר מאפשרים במותם
מבטחים. למקום לנוס - הערביים

 השמש כנסת. בית כל נחרב בית, כל נבזז היהודי, בגטו היהודי, ברובע
טייח היה באכזריות. נרצח פלשטי, אשר ר׳ ותשע, עשרים בן הספרדי



 יצחק אחר, עני הישישה. האלמנה ובאמו ילריו בששת יחיד תומך עני,
 59ה- בן ינאי אברהם אחרים, ושני איום, מוות מת ,69ה- בן אבוחנה
לרצח. קרבנות הם, אף נופלים קושטה, ילידי שניהם וידה, ואשתו

 ,1501 בשנת שנוסד אבינו" "אברהם המפורסם, הספרדי הכנסת בית
 חייתיות ובצריחות-גיל התורה ספרי את נוטלים הפראיים כליל. נהרס

 הפכו לאחר-מכן באש. השרידים את ומעלים לגזרים, אותם קורעים
 נשאר זה בית-כנסת לדיר-צאן. הזה המחולל בית-הכנסת את הערבים

 כשהרועה ישראל, בידי חברון שחרור לאחר רבות שנים גם צאן דיר
 תמורת הצבאי לממשל לשנה ישראליות לירות ששים משלם הערבי
 מעשר יותר במשך סירבה ישראל שממשלת בית-הכנסת זהו זו! "זכות״

 הלאומי הגיבור שקם עד קוו", ה״סטטוס להפרת מחשש לשפץ שנים
 החורבות את וגאל הצאן את גרש טבגר, בן-ציון הפרופ׳ היהודי-רוסי,

מבזיונם.
 האלה: המבנים את כיום פוקדות רפאים רוחות רק

 היהודים של מבטנם: השתפכו שמעיהם היהודים של רוחותיהם
 של האדמה: על נשפך שמוחם רבה כה בעוצמה הוכו שגולגולותיהם

 בשר שגוש הצעיר התלמיד של הומת: בטרם שסורס הקשיש היהודי
האשה מת: שם לאסלה, נתחב שראשו היהודי הספר מגרונו: נקרע

 תנורו לתוך הוכנס שראשו האופה נתלש: ראשה ושער מרגליה שנתלתה
הבוער.

 וגולגלתו מראשו נקרעה השמאלית שעינו גרודז׳ינסקי הרב של רוחו
 שנאנסה הצעירה המורה של רוחה התיקרה: על ניתז דמו בעוד רוטשה,
 האחרת הצעירה של רוחה הוריה: לעיני ערבים עשר שלשה על-ידי

 הערבים שיהרגוה. כשביקשה רק מאונס וניצלה עירומה, שהפשיטוה
 שהתחבאה הקטנה אחותה לעיני בטנה את קרעו הם נענו: ״הרחמניים״

המיטה... תחת

 קרבן נפלו נוספים יהודים כשששה כלום, השתנה לא שם המקום - חברון
 לדו-קיום חוסר-האפשרות שם - חברון .1980 במאי ערבים של לרובים

יהודי. בדם מפורש ערבי-יהודי

1936-1938
 כביש על מכוניות מספר חמושים ערבים עצרו 1936 לאפריל 15ה- בליל

 - כשנתיים הוחל בכך נוספים. שנים ופצעו יהודים שני הרגו שבמ-טולכרם,
 פוגרומים גל ביפו פרץ ימים ארבעה כעבור רצח. ושל חורבן של טרור, של

 היום במהלך פצועים ושבעה וחמישים הרוגים יהודים בתשעה שהסתכם
למחרת ונבזזו. הוצתו תל-אביב של היהודיים הפרברים ואילו הראשון,

45



 לוינסון; זליג סימן-טוב, להודה נוספים: יהודים חמשה נטבחו היום
פרוסק. ויוסף טוביה האחים, ושני מוריסון: שלמה

 "אדיסון״ מקולנוע היוצא יהודים בקהל ידו ערבים התרבה הטבח מעשי
 ויצחק פולונסקי אלכסנדר שבצ׳ובסקי, ד׳׳ר זו בהתקפה מתו בירושלים.
 הנרצחים מספר בית-ספר. לחצר פצצה הושלכה אחרת בתקרית יולובסקי.

 במקרה וצפת. חיפה יקנעם, סבא, כפר על-יד נהרגים כשיהודים עלה,
 ואת אותו ורצחה עני סופר של לביתו ערבים כנופיית התפרצה האחרון
 אמם. של קורעי-הלב תחנוניה למרות קר, בדם הקטנים ילדיו שלשת
 שתי של הירצחן היתה היהודית הקהילה את במיוחד שזיעזעה תקרית

 רכבת בפיצוץ צדק, ונחמה פינק מרתח היהודיות, הרחמניות האחיות
 מחסינות. נהנה לא איש - ביהודים להרוג היה העיקר תל-אביב. בלב

 מכובד מרצה ביליג, לואים לערבים. ״המקורבים" גם ילדים; נשים;
 ללימודים חייו את שהקדיש העברית, באוניברסיטה ערבית לספרות
הירושלמי. בביתו נרצח הערבים, עם ו״התיידד״ ערביים

 ,1936 אפריל-אוקטובר החודשים הערבי, המרד של הראשון השלב
 פצועים. מאות מארבע ויותר הרוגים יהודים ושנים שמונים עם הסתיים
 הושמדו עצים אלף ממאתים פחות לא - נרחבים היו לרכוש הנזקים

למיליונים. הגיע הנזקים אמדן תבואות. דונם 16,500 וכן

 בשואה לפתוח להיטלר ואיפשרו לרציחות, קץ שמו 1938 בסוף רק
 חמש חלליה: את מנתה בארץ-ישראל היהודית הקהילה שלו. האירופית

 בעשרות הסתכמו לרכוש הנזקים וטף. נשים אנשים, עשר ושבעה מאות
 הנוכחות שעצם ספק לכל מעל הבהירו הערבים והרג. חורבן מיליונים.
 מקובלת אינה שלהם, למולדתם החותרים יהודים שפירושה הציונית,

ובהרג. בחורבן רק ותיתקל עליהם

 אישר 1937 ליולי 23ב- אותנו. להפתיע היכול דבר אין השתנה, לא דבר
 מדיניות הצהרת - ארץ-ישראל ערביי של דוברם - העליון הערבי הועד

 מדינות, לשתי הארץ את לחלק המלכותית פיל ועדת להצעות המתייחסת
 הם ארץ-ישראל כי"ערביי קבעה הצהרתו ערבית. והאחרת יהודית האחת
 המלחמה לפני אשר פולש מיעוט מהווים היהודים ואילו הארץ... בעלי

 מנותקים עמה הפוליטיים קשריו ואשר זו, בארץ חשוב ממעמד נהנה לא
בקירוב... שנה אלפיים זה

 ליהודים שנמסרה בלפור( ההצהרה)של את דוחים ומתמיד מאז "הערבים
 נוגדת היא כי עצמה, על לטול צריכה היתה •לא שבריטניה כהתחייבות

מכל הצדקה ללא בארץ זר עם לבסס מטרתה באשר טבעי, עקרון כל
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 כן כאז המיושבת, ארץ לבעלותם ולהעביר כאומה, ליישובם שהוא סוג
הערבים״. ההיסטוריים, בעליה על-ידי היום,

 על-ידי המיושבים מוחזקים״, "שטחים שהיו לפני הצהרתם היתה כזאת
 לפני הושמעה זו הכרזה לשלום״. "מכשול המהווים יהודיים יישובים

 כלל שאז המאוחדות, האומות ארגון על תגר הקורא כובש" "צבא שהיה
 מעשיהם היו - וההרג החורבן - וכאלה הערבים, דיברו קיים.בכה היה לא
 מה היום, גם חושבים אז, שנאמר מה היהודים. מדינת קום לפני גם

 האם ההזדמנות. את לחם נתנו אילו היום, גם עושים היו אז, שנעשה
להם? ניתן

 נרצח הוא חזן: ישראל היה 1936-1938 במהומות להירצח הראשון היהודי
 באוקטובר שנים, ושלוש ארבעים כעבור .1936 באפריל טולכרם ליד

 במשאית וארבע, עשרים בן לאופר צבי נסע שבה מכונית התנגשה ,1979
 כשהגיעו קשה. נפצע המכונית ונהג במקום, נהרג לאופר מטולכרם.

 מבית- תלמידים צעירים, ערבים עיניהם: למראה הזדעזעו למקום חיילים
 המכונית סביב מופגן באושר כף ומוחאים שרים רוקדים, הסמוך, הספר

שבה. היהודים שני על
 להתמודדות האמיתי הגורם את היהודי יבין לא ואם השתנה. לא דבר

 ההזדמנות את לערבי - וחס חלילה - יעניק באמת הוא הערבית-יהודית,
 מה ביהודה. יהודי יישוב אינו לערבי שמפריע מה אליה. שואף שהוא

היהודים. מדינת הוא - לחסל בלבו אומר גמר שהוא ומה אותו שמטריד
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 ד׳: פרק

עצמאות ועל מגילות על

 ושמונה, מאות שבע אלפים חמשת בשנת אייל לחודש החמישי ביום
 אולם לפני בן-גוריון דוד קם האומות, למנין 1948 למאי עשר הארבעה

 הכרזת הסטורי, ממד בעל מסמך הקהל באוזני וקרא בתל-אביב מלא
 מדינת הבטיחה זה במסמך עצמאותה. מגילת ישראל, מדינת של הקמתה
 אזרחיה לכל גמור ומדיני חברתי זכויות שויון ש״תקיים החדשה ישראל

 קוראים... ״אנו גם: כתוב היה הזה במסמך ומין״. גזע דת, הבדל בלי
 חלקם וליטול השלום על לשמור ישראל מדינת תושבי הערבי העם לבני

ושווה...״ מלאה אזרחות יסוד על המדינה בבנין

 יחדיו ליהנות מסוגלים והיהודי שהערבי לחשוב יכולנו אילו היה נעים
 יותר חשוב אך היהודית. ישראל מדינת במסגרת ושווה מלאה מאזרחות

 בי וביושר. בבהירות לחשוב. יותר: פשוט מעשה לעשות לאין-ערוך
 למסמך משווה העצמאות מגילת בקריאת שנוסדה היהודים מדינת

 - והמטושטש המבולבל העם היטב בו משתקף ובכך מפוצל, אופי הזה
 בחלקיה גם לעיין כדאי ידיו. את הקלף על שסמך - אידיאולוגית מבחינה
 והמרגשות: העיקריות הפותחות, פסקותיה המגילה, של האחרים

 בכה- מארצו העם שהוגלה לאחר היהודי... העם קם ״בארץ-ישראל
 ומתקוה מתפילה חדל ולא פזוריו, ארצות בכל אמונים לה שמר הזרוע,
 המדינית... חרותו את בתוכה ולחדש לארצו לשוב

 העם זכות על והכריז הציוני... הקונגרס נתכנס (1897) תרנ״ז ״בשנת
בארצו...״. לאומית לתקומה היהודי

 המחייבת החלטה המאוחדות האומות עצרת קבלה 1947 בנובמבר 29״ב-
 המאוחדות האומות של זו הכרה בארץ-ישראל... יהודית מדינה הקמת
 להפקעה״. ניתנת אינה מרינתו את להקים היהודי העם בזכות
 ברשות עומד ועם עם ככל להיות היהודי העם של הטבעית זכותו ״זוהי
הריבונית״. במדינתו עצמו
 מרינה הקמת על בזאת מכריזים מועצת-העם... חברי אנו כך... ״לפי

 ישראל...״. מדינת היא ישראל, בארץ יהודית
גלויות...״ ולקיבוץ יהודית לעליה פתוחה תהא ישראל ״מדינת
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 בארץ ישראל. מדינת של מהותה מפורשת לאין-ספור כמעט רבות פעמים
 המכריעות. הן העצמאות למגילת מלות-הפתיחה היהודי״, העם ״קם

 הוא היהודי והעם - הערבי של ולא - היהודי של מולדתו היא הארץ
 מתפילה חדל ולא אמונים... לה ״שמר אשר והוא מארצו״ "שהוגלה
 בשויון הערבי שיחוש לכך ברצינות לצפות עלינו האם לשוב״. ומתקוה

 לראות שהוא.נדרש העצמאות מגילת במדינה? לנו שותף שהוא בכך או
 אך היהודי, העם של מולדתו היא שהארץ בקביעה פותחת כשלו אותה

 אך השיבה, חלום ועל גלות על מדברת המגילה יהודי. אינו הערבי
 שייהפך בתקוה כרוך היה היהודי של השיבה וחלום הוגלה, לא הערבי
 חלום בשבילו היהודי; ישוב שלא בך על חלם הערבי למיעוט. הערבי
חלום-בלהותו בהחלט הוא היהודי השיבה

 ״שלו״ הלאומי ההמנון בהישמע דום לעמוד הישראלי הערבי כשנדרש
 שנות בת ״התקוה ועל הומיה״ יהודי ״נפש על ולשיר - ״התקוה״ -

 לשנאה- הישראלי המומחה אכן, להזדהות? ממנו מצפים האם אלפיים״,
 נימוקו ההמנון. את להחליף 1975ב- כבר הציע אבנרי, אורי עצמית,
 געגועים - השיר של המרכזי הקו הציונות: של אויב לכל - בהחלט הגיוני

 הישראלי הערבי כשצופה ישראל. ערביי על קביל אינו - לישראל יהודיים
 ואת הערבים תבוסת את למעשה חוגגים שבהן העצמאות, יום בחגיגות

 ברצינות האם - ישראל של יהודי ברוב פלשתין של הערבי הרוב המרת
 מגילת עפ״י - השבות חוק בשבא למחולות? שיצטרף ממנו מצפים

 לקרוביהם ערבית: ולא יהודית״, ״לעליה השערים את ופותח - העצמאות
 נתאכזב האם - נצרת יושבי של לקרוביהם לא אך תל-אביב, תושבי• של

המדינה? כלפי מגלה שהערבי הניכור מרגשות

 אנו אין מדוע יהודי: אינו הוא יום-יום. אותו מטריד "יהודי״ המושג
 שעצם דעתו על איש העלה טרם האם התנכרותו? ואת זעמו את מבינים
 - הרוב הערבי, הוא, היה לפנים אשר בארץ יהודים מדינת של קיומה

 מוכן ושאינו מנוחתו? את המטריד הוא כזאת מדינה של קיומה עצם
עמו? להשלים
 היהודי. יהווה שם היהודי לעם כמולדת יהודית, כמדינה נוסדה ישראל

 פנים בעניני גם המדינה, נהלי את היהודי יקבע שם תמיד: הרוב את
ייעודה. את היהודי יקבע שם חוץ: בעניני וגם

 העם של הריבונית מדינתו יהודית, כמדינה נוצרה ישראל מדינת
 היהודית השאיפות תנועת הציונות, יעד היא ישראל מדינת היהודי.

 בשנת אם בי הרצל עם ו897ב- לא - שהחלה שאיפה לארצם, לשוב
 חורבן על הרצל של אבי-אבותיו שבכה עת הנוצרים, לספירת שבעים

 שלוש הפונים היהודים של מולדתם היא ישראל מדינת המקדש. בית
מדינת לרומא. או למכה לא - לירושלים תפילותיהם, בכל ביום, פעמים
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 היהודים של ושאיפותיהם דמעותיהם תקותם, חזונם, חלומם, היא ישראל
 משריפות, מאונס, משוד, מעניות, מיסורים, מהגליות, מהשפלות, שסבלו

 ומאושוויצים מאינקויזיציות מצלבנים, מפוגרומים, מחניקה, מטיבוע,
 הבטחון היא ישראל מדינת העולם. ברחבי המגוונים מארחיהם בידי

 יקבעו שבה בארץ ורק אך לממש ניתן עוד!״ ׳׳לא הרעיון שאת היהודי
 שלהם, תותחיהם ואת צבאם את משטרתם, את גורלם, את היהודים

 זכו לא והייבריי היאהודי הקייק, שהז׳יד, קבבוד יחס את להבטיח כדי
 בקרבה אשר הרוב, תרבות של וממגפיה מאגרופיה מפיותיה, מעולם בו

 ישראל עם של תביעתו היא ישראל מדינת עצבני. בטחון בחוסר שכנו הם
 ואת המיוחדת מסורתו את וליצור לקיים העם יכול עליה אשר לאדמה

 התרבות של והחברתיים הרוחניים וההתבוללות הלחץ ללא חייו אורח
הנכרית.

 בזכותם רואים אחרים שעמים למה היהודית התביעה היא ישראל מדינת
 שמבקש טובה איננה היא עצומה: או תכנית תחינה, היא אין הטבעית.

 של דרישתו היא ישראל מדינת הפריץ. ארמון של האחורי בפתח העני
 מה לפחות ליהודי היא ישראל מדינת הארץ. על זכותו ואישור היהודי

 הבורונדית לאומה בורונדי לפולנים, פולין לסורים, מהווה שסוריה
לפפואנים. פפואה או המוסלמיים, לפקיסטנים המוסלמית ופקיסטן

 להתנצלות. מקום ואין להתגונן, צורך משום אין להתבייש. סיבה בכך אין
 נהיה ובעיקר נעלוז נשמח, הבה גכדכן: שלנו והמדינה שלנו, היא הארץ

 היהודי ולעם היהודי, העם של היחידה הארץ היא ישראל משוכנעים.
 היהודית המדינה ישראל, לעצמו. אותה לדרוש - והחובה - הזכות

 זוהי ציונות, זוהי היהודית. האומה של ובשליטתה בבעלותה הריבונית,
הנורמה. זוהי יהדות,
 ערבי בשביל הדבר של פירושו מה להבין עלינו זאת, כל שקבענו מכיון
 לשוטה בו שמתייחסים בוז באותו אליו להתייחס ולחדול המדינה, תושב
 אין אזי - העצמאות במגילת והרמוז הכלול כל ואמיתי נכון אם מפגר.
כלל. ליהודי שווה הערבי

 להתבטא רשאים הם מלא; ותרבותי דתי מחופש נהנים ישראל ערביי
 בכך פוליטיות, זכויות לממש להם מותר נפשם: כאוות ובעל-פה בכתב
 כמו בדיוק ביקרה, חפצים שהם המפלגה למען להצביע יכולים שהם

 שזו ישראל ערביי חשים בכך כאילו למחשבה, ועד מכאן אך היהודים.
 רחב פער - היהודים לשל דומה הלאומי ייעודם ושבמסגרתה מדינתם

 יהודית שהיא במדינה ערבים של המציאות אי-״הבנת שפירושו מאד,
עפ׳׳יחוק.
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 צורך חש שבן-אדם הערבי, יחיה לבדו הלחם על שלא מבינים אין מדוע
 שבה שהמדינה זו, מארצו חלק שהוא להרגיש צריך הוא בארצו? לחיות

 - התושבים שרוב שלו, והתרבותיות הלאומיות השאיפות את מייצגת
 מפגינה ״שלו״ המדינה באשר אך עמו. בני הם - במדינה השליטים

 השונים אנושי ורוב ייעוד חגים, תרבות, דת, לשון, לאומיים, שרשים
ממנו? מצפים אנו למה משלו... מאוד

 - יותר עוד גרוע - או מבין, ואינו שוטה שהערבי חושבים? אנו מה
 וכלכלית? חברתית קידמה של במחירה לקנותו שאפשר נוכל שהוא

 עיקריה? שאלה הישראלית ה׳׳הסברה״ את להסביר אחרת ניתן איך
 המסבירים מסמכים סדרת בווישנגטון ישראל שגרירות פרסמה ו975ב-
 חובר אחד מסמך הציונות״. על ״רקע הכותרת תחת ישראל עמדות את
 בו: כתוב בירושלים. העברית מהאוניברסיטה רן, יוסף פרופ׳ ע״י

 היחידה, בארצו לו תהיה אם רק להבא להתקיים יכול היהודי ״העם
 של זו בסיסית הגדרה על להוסיף מה אין עצמאית. מדינה ישראל, ארץ

בארץ-ישראל״. יהודית עצמאות הציונות:

 יהודית במדינה יהודית עצמאות היא הציונות בהחלט. פשוט וחלק. חד
 ממשלת ע״י שפורסם שני, במסמך נעיין ועתה היהודים. של בארצם
 מדבריו ציטוטים כולל זה מסמך ישראל. ואת הציונות את להסביר ישראל

 המאוחדות. האומות לארגון ישראל שגריר לשעבר הרצוג, חיים של
 מחודשים ולאום ל״חרות היהודים כתביעת הציונות את שתיאר אחר

 של הלאומי״ קיומו ב״מרכז ישראל מדינת ואת העתיקה״ במולדתם
 ושווים חופשיים אזרחים הם ש״הערבים הרצוג קובע היהודי, העם

במדינתנו״.
 פירושה ״חופשיים׳ האם במהותה. יהודית שהיא במדינה ושווים חופשיים

 שהם פירושה האם בישראל? ערבי רוב למען לפעול חופשיים שהם
 לקבוע חופשיים יהיו שבעתיד מאד, רבים רבים, תינוקות ללדת חופשיים

 שוויון פירושה ״שווים״ האם בכנסת? ערבי רוב החופשית בהצבעתם
 ל״פלשתין״, המדינה שם המרת על להחליט בכנסת הערבי לרוב זכויות

 זכות - לערבים לא אך - ליהודים כיום, המעניק, השבות חוק ביטול ועל
 מדינת ערביי האם בקיצור, בה? ולהתאזרח לארץ להיכנס אוטומאטית

 שנה אלפיים במשך הרצוג מר של אבותיו של חלומם שהיתה - היהודים
 ובאופן בשלוה, אפילו ברגיעה, בשקט, לקלפי לגשת ושווים חופשיים -

היהודית? ולמדינה לציונות קץ לשים דמוקראטי

 קומיי, מיכאל נוסף, מבריק ישראלי דיפלומט של בדבריו גם להרהר יש
 (:1976 ליוני 11)פוסט״ ב׳׳ג׳רוסלם שהתפרסמו לקנדה, שגרירנו לשעבר

יאמר מה דמוקראטית״. וגם יהודית גם שתישאר בישראל רוצה ״אני
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 כשישאל: זו, )!( יהודית בדמוקראטיה שווה ערבי לאזרח קומיי מר
 שתהא בפלשתין לרצות הזכות לי יש האם ילדים, מספיק לי יוולדו ״אם

 רבות כה שפות שמדבר שמי מאד, חבל דמוקראטית...?״. וגם ערבית גם
מהן. באחת לא אף בהיגיון לחשוב מסוגל אינו

 שהארץ תחושתם למרות ארץ-ישראל, ערביי של בצערם משתתף אינני
 שלהם•, איננה שהארץ יודע אני כי עליהם מרחם אינני שלהם. היא
 ישראל לערביי ואילו היחידה, ארצנו היא יהודית. שהיא יודע אני

 המדינות מעשרים מיותר אחת בכל ולהשתלב חייהם את לחיות האפשרות
 ששדד מי של בצערו חש איני הערבים. עמו, בני מיליון למאה השייכות

 טענותיו את משמיע הוא שבו הקול לעוצמת חשיבות ואין ארצי, את ממני
 אני זאת בכל אשמה, או כאב מתחושת משוחרר בעודני אך הכוזבות.

 מירמה זו - אותם המרמים הרמאים של טיפשותם ואת אלה ערבים מבין
 רוצחי וגם הם, גזלנים ארץ-ישראל ערביי כי לרמות, מצליחה שאיננה
בלל. אינם ושוטים טיפשים אך - יהודים

 וה״יוניים״, ה׳׳מתונים״ ישראל, של היהודיים מנהיגיה כאשר אמנם,
 המוחזקים׳ ׳השטחים את להחזיר בקריאתם ליבראלי כל לב המשמחים

 הסכנה מפני ומזהירים היהודי״ הרוב בשמירת "הצורר בשל כך נוהגים
 של התקפתה את לשכוח לי )קשה מדי" רבים שב״ערבים הדמוגראפית

 ואת הערבים, ב״רגשות״ שפגעתי-כביכול ״פגיעה׳׳ על עלי, מאיר גולדה
 הצורך את הזכירה שבו לאחר-מכן, קצר זמן שהשמיעה הקלסי נאומה
 ערבים כמה בשאלה, בוקר כל להתעורר רוצה איני ״כי שטחים על לוותר
הישראלי? הערבי חש "שוויון" איזה - אמש״( נולדו

 והשמאלנים מהליבראלים נובעת הערבי ברגשות ביותר הגסה הפגיעה
 הקוראים הארץ. מגבולות ישראל ערביי להעברת הקריאות על המתרגזים

 הערבים, שבאמונת הכנות כיבוד מתור כך נוהגים הערבים את להעביר
 את לאהוב יכול הערבי שאין הידיעה ומתוך מהם, הארץ נגזלה לפיה

 יהיה שלא מבינים הם כך, משום עמה. להזדהות או היהודית המדינה
 קוראים הם ועל-כן לערבים, יהודים בין דו-קיום או שלום לעולם

 ׳המוסר'. אנשי זועמים כך ועל שלהם. לארצותיהם הערבים את להעביר
 שטחים סיפוח מפני המזהירים הם אלה ״מוסר״ אנשי זאת, למרות

 ערבי יכול מה מדי. רבים ערבים תוכנו אל נייבא - וחלילה חס - שמא
 שווה שהוא אחת בנשימה הנשבעים ישראל כשמנהיגי לחשוב, ישראלי
1 הבאה: בנשימה קובעים בכל, ליהודי

 יהודה כולל ישראל)ז״א, ארץ של במערבה רק אפילו יהודית... "מדינה
הערבים מספר כי דמוקראטית תהיה אם אפשרית בלתי היא ושומרון(...
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 מדינה רוצים אנחנו היהודים... ממספר יותר הוא ישראל ארץ במערב
(.4.4.49 בכנסת, בדיון בן-גוריון, )דוד הארץ בכל לא אם אפילו יהודית,

 ישראל של "השווים״ הערבים הרגשת בדבר בן-גוריון פעם הרהר האם
 בשומעם השלמה״, הארץ ״בכל שאינה במדינה המתגוררים היהודית,

דבריו? את
 בשתים לדבר שיכולתו אבן, אבא של למחשבותיו הדעת את לתת אף צריך

 מרכזים של לחביבם אתו הפכה לכך( יידרש אם )בו-זמנית, שפות עשרה
 הוא המערבי. בעולם "הדסה״ נשות קבוצות ושל יהודיים קהילתיים

 ושואל: המשוחררים, השטחים ושאר ושומרון יהודה סיפוח נגד מתרה
 כולל חזוננו שמא או )!(, יהודית דמוקראטיה להוות שואפים אנו "האם
 עמנו?״ לא-רצויה בברית לעולם המוחזקים לא-אזרחיים ערבים מיליון

(.23.4.76 פוסט, )ג׳רוסלם

 רשאים המבינים לשיאן, מגיעות לחשוב המסרבים של תשואותיהם בעוד
 כך? על לחשוב ישראל ערביי יכולים מה יהודית? דמוקראטיה לשאול:

 לא- של במעמד ערבים מיליון להחזיק יכולים ״איננו קובע: אבן מר
 היה אילו יתאזרחו? לא למה הישראלי, הערבי שואל כך, אם אזרחים״.

 בהם, רוצים אנו שאין אולי(, קלאסית, )בערבית עונה אבן מר היה ישר,
 מהקיצונים סולד אבן מר כמובן, אבל, יהודים. ולא ערבים, הם כי

 הגזענים... הם שהרי הערבים, הגירת את הדורשים
 ערביי בפני לחזור כדי לנצרת מחר יסע האם אבן: למר נוספת שאלה
 מר של עטו פרי שהיא הבאה, הנוסחה על והשווים המאושרים ישראל

אבן?
 תרבות: דת; אמונה; היא פוליטית. מתנועה יותר היא ישראל ״לאומיות

 והייסורים״. ההקרבה דורות פני על לאנשים משותף מסע ציביליזציה;
 תאר ישראל. ערביי את הנאצלות במחשבותיך שתף אנא היקר! אבן מר

 נצרת, של המרכזית בכיכרה שיזילו וההזדהות הגיל דמעות את לעצמך
 האזרחים של השווים הכפרים בכל או בסכנין או באום-אל-פהם, או

 במשך באב תשעה צום את עמנו יחד כנראה, שציינו, השווים, הערביים
 היהודים של המקדש בית חורבן על בהתאבלם שנה, מאות וחמש אלפיים

והייסורים״. ההקרבה דורות פני ״על

 בארץ השליט, הרוב לפנים בה שהווה בארץ יושב הישראלי הערבי
 ממרוקו מפולין, מרוסיה, - היהודים באו שלו. שהיתה ערבית, שהיתה

 שלו. המציאות זוהי הערבי, סבור כך ממנו. אותה ולקחו - ומברוקלין
 מר- נגזל, עצמו את החש זה איש - להגיב עליו איך להרגיש, עליו איך
לפתרון. ניתנת שאינה האמיתית, הבעיה מקור זהו ומנוכר? נפש
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 מהן שנרתעים וכאובות ברורות כה הן כאן אותן מעורר שאני הנקודות
 המציאות מן והורודות המתוקות האשליות עדיפות לגביהם אשר רבים,
 במשך הזאת באגדה נואשות הציונות מנהיגי דבקו וכך והשחורה. המרה

 אגדה - קומה שלפני השנים עשרות ובמשך המדינה, של קיומה שנות כל
 לדו- הדרך קבעה: זו אגדה היהודיים. להמונים כאכסיומה שהאכילוה

 להעלות מאמץ רצופת בארץ-ישראל ליהודים ערבים בין בשלום קיום
 - משכילים ערבים של חדש דור וליצור הערבים, של רמת-החיים את

 הפיקח. הישראלי של והראש״ ״הבטן מדיניות
ישראל! לערביי בז זאת במדיניות הדוגל כל מפורשות: אומר שוב

 הדוגמאות עשרות של כתוצאה כשמש, ברור כבר להיות צריך היה
 הלאומיות שאיפותיו את קונים שאין אחרות, ארצות ע״י לנו המוגשות

 ערביי פנימה. הבית בתוך אותה יתקינו אפילו אסלה, באמצעות עם של
 חומריות, בסחורות אותו קונים אין לאומיות, שאיפות בעל מיעוט ישראל,
 הקידמה את שנעמיק ככל ואדרבה! אדרבה גבוהה. בהשכלה או בחשמל

 של השכלתם רמת שתעלה וככל שלהם, והמדינית הכלכלית החברתית,
 תגברנה ובה-במידה שביעות-רצונם תפחת בה-במידה הערבים,

היהודית. למדינה והתנגדותם לאומנותם קיצוניותם,

 המוגברת וההשכלה הכלכלית-חברתית ההשתלבות רמת-החיים, שאלות
 בישראל הערבי-יהודי המאבק הערבים. בעיני המרכזיות השאלות אינן
 יותר; הרבה מעמיק הוא - מדיני אפילו או כלכלי או חברתי מאבק אינו
 על עומדת ישראל עוד כל המדינה. של והגדרתה יסודה לעצם נוגע הוא

 באמונה דוגלת היא עוד כל יהודית; כמדינה רשמית, חוק, עפ״י הגדרתה
 השנאה, יגברו - היהודי לעם שייכת הארץ שלפיה והציונית, היהודית

והמלחמה. שפיכות-הדמים ההתנגשות,
 מתמידים הם בכך. להודות הדרוש אומץ-הלב אין ישראל למנהיגי אך

 בישראל הערבים לבעית הפתרון מונח כאילו אסון, בה שטמון באשלייתם
 בהשתלבות והכלכלי, החברתי השוויון עבר אל התקדמותם קצב בהגברת
טוב״. וב״רצון

 שר רבין, יצחק ישראל, ממשלת ראש נפגשו 1976 ליוני 19ב- ובכן,
 מנהיגים וקבוצת אבן אבא החוץ-לשעבר שר פרס, שמעון הביטחון

 ו״נאמנים״. נבחרים ישראליים ערבים עם אחרים בכירים ישראליים
 שלשה תוך אירע הדבר הערבית״. ״הבעיה בנושא עיון יום עמם וקיימו

 באותה נשטפה המזועזעת הארץ האדמה"; ״יום מרד מפרוץ חודשים
 אקדמיים, במחקרים ממשלה, בישיבות בעתונות, במאמרים בדיונים, העת

ניתוח ענינם: שאחד - מלומדים בסימפוזיונים פוליטיים, בנאומים
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 מדוע הכל: ע״י נשאלה אחת שאלה ״לפתע״. - הזועם הישראלי הערבי
לעצרו? כיצד שם: נשאלה יותר חשובה שאלה גם מתפרע? אחמד

 של מאלפת דוגמא כזאת. שאלה מעלים היו לא לכן, קודם אחדות שנים
 של עטו פרי במאמר, נמצאת הישראלים נחלת שהן המדהימות האשליות

 באותם היוקרתי, - הירחון של ,1955 מאי, בגליון שהופיע סמואל, אדוין
 הנציב סמואל, הרברט הלורד של בנו סמואל, ״קומנטרי״. - הימים
 ישראלי, אזרח בתור כתב בארץ-ישראל, הבריטים מטעם הראשון העליון
 רחוקים ימים באותם ישראל מומחה כתב מה ערביים. לענינים מומחה
 אך ושם, פה נראה הישראלי הערבי גם טוב, ערבי לכל בדומה כאשר,

נשמע? לא בלל
 תרבות לקיים יהיה אפשר אם רב ספק מכריע, יהודי רוב של "בתנאים

 הערבית האוכלוסיה תמנה אפילו - מסביר יותר נראה נפרדת. ערבית
 השלטת... היהודית התרבות עם במהירות שתתמזג - )כך!( מיליון רבע

 זהותו״. על לשמור רב סיכוי לערבי אין בישראל
 בעבר. הישראלים האמינו אמנם שכך להאמין קשה
 טרם הממוצע הישראלי אך הערבי, ייעלם שלא התברר 1967 בשנת כבר

 שהמדובר הבין לא הממוצע״ ״מן שלא הישראלי גם כ״בעיה". בו הבחין
 לומר הרבה תמיד להם שיש אינטלקטואלים לאותם הכוונה - בבעיה

 הערבי אגדת שלא. ובין מומחיותם בתחום שהם בין מגוונים, נושאים על
 משוכנעים היו הישראלים - יתר-על-כן אך עדיין, רווחת המשלים

״מבסוט״. שישמעאל

 ״מידסטרים״, הירחון פרסם הימים ששת מלחמת אחרי אחדים חודשים
 הנושא על סימפוזיון דיוני ניו־יורק, בעיר היהודית הסוכנות בטאון

 חוקר אורבך, אפרים פרופסור היה המשתתפים בין לשלום״. ״הסיכוי
 המפלגה על-ידי הוגש ששמו הפוליטיות, בדעותיו וסופר-יונה התלמוד

 הערותיו ישראל. מדינת נשיא לתפקיד כמועמדה הדתית-לאומית
 לגלות מסוגל המדינה נשיא לתפקיד שמועמד הוכיחו, הנדון בסימפוזיון

 אורבך: קבע רגילים. תמותה מבני פחות לא טפשות
 מה רבות... עשינו כבר שבו שטח - בישראל הערבים לשאלת ״כוונתי

 והתנאים האדם זכויות בתחומי הערבי המיעוט למען לבצע שהצלחנו
 מקום בשום קודם בוצע לא מעולם החברתיים-תרבותיים-־בלכליים

 ראשוניים ממדים בעלת ותרבותית אנושית במשימה המדובר בעולם.
 לו יצרנו הזה המיעוט של להתבוללותו להביא שאיפה כל בלי במעלה.
 אשר תנאים לשגשג, לו המאפשרים ותרבותיים חברתיים כלכליים, תנאים
 כלשהי מסיבה אך מהם... נהנים אינם השכנות הארצות ערביי אפילו

הזאת. האנושית המשימה בהערכת מיעטנו
מעמדם״. עם השלימו שערביי-ישראל להודות יש החשבון של ״בסופו
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 דווקא מגלים הערבים החלו הנכבד, הפרופסור של אלה דבריו למרות
 המדאיג הגידול ממדי התבררו 1971ב- אי-השלמה. של מטרידים סימנים

 ובפעילותן טרור בקבוצות משתתפים שנמצאו ישראל ערביי של במספרם
 אחד מקרה אפילו נרשם לא הימים ששת למלחמת )עד אלה קבוצות של
 אחרי טרור(. קבוצת של בפעילותה חלק הנוטל ישראלי ערבי של

 הרימון מניחי עקבות והוליכו בתל-אביב, ממולכד רימון-יד שהתפוצץ
 ערבים, לעניני הרב-מומחה הישראלים. של שלוותם הוטרדה טירה, לכפר

 (,1977 )ועד 1966 מאז הזה בתחום הממשלה ראש יועץ טולדאנו, שמואל
 כלפי מדיניות לקבוע היה זה איש של תפקידו דאגה! אל פסקנית: קבע

 (:1974)חיבורו את הוא שיזם ממסמך נלקחה הבאה המובאה הערבים;
 בוטלו זו בתקופה הליברליזציה... לעידן נחשבת (1966 זו)מאז ״תקופה
 הסגורים״ ו״השטחים המדינה( של הערביים )באזורים הצבאי הממשל
 מגבלות מוגבלת. ובלתי חפשית בתנועה זוכה ערבי אזרח כל כאחד.
 הערביים הכפרים של בפיתוחם עתק סכומי הושקעו בוטלו. קרקע בעניני

מרשימה...״. לרמת-חיים הגיעו ישראל ערביי והדרוזיים.

 עם מזוהה היה שנים מעשר יותר במשך אשר האיש הוא טולדאנו
 מדיניות הטוב״, "הרצון מדיניות הערבים, כלפי ישראל של מדיניותה

 טוב, רצון של אדירות כמויות המדינה הפרישה בהנהגתו והראש״. ״הבטן
 ראשיהם, וחינוך הערבים של כרסיהם האכלת של למשימות התמסרה
 - הכל ולתדהמת - הכל ולמרות ״ההשתלבות״. נס״ את על אל והניפה■

 הטוב הרצון והתרבה כיסם שתפח ככל שלהם, והראש הבטן שמלאו ככל
 ההשלמה מתרדמת הישנים הערבים התעוררו בה-במידה - הישראלי

שלהם.
 בהגינות, לערבים נתייחס ״אם בבשורתו. טולדאנו שוב קבע דאגה! אל

 )ידיעות לקיצוניות״. לעיתים הגורמים תיסכול רגשות מהם נמנע
(.3.12.71 אחרונות,

 הערבים של רצונם לאי-שביעות הכל, למרות התסכולים, הובילו וכאשר
 לאומי מיעוט מהווים הצעירים( "הם)הערבים טולדאנו: כתב ולהקצנתם,

 כשגוברים לעתים, מאוד. מסובך במצב דרכו את למצוא הנאבק נבוך
 לשנים״ נקרע שהוא הצעיר הערבי חש להשתייכותו, בקשר המתחים
(.1974 ישראליים״, )"ערבים

את להחליש הישראלית החברה "על טולדאנו: מסיים והפתרון?
 החברתית- ההשתלבות את להגביר לערבים(, יהודים )בין המחסומים

 מדיניות אחרות: במלים )שם(. הדדית״ כבוד תחושת וליצור כלכלית,
 ממשנו לא פשוט, חלילה; נכשלה, לא והראש״ הבטן הטוב, ״הרצון

מספקת. במידה אותה
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 הפצתה את קידמו והראש הבטן למחלות אחרים ומומחים טולדאנו
 שבועון של הישראלי סופרו בן-גד, יצחק ד״ר הנקרע״. ״הערבי אגדת של

 "רובם (:26.12.75) כתב ״אבספוננט׳/ בפילדלפיה, היהודי המימסד
 חברה היכר. ללא שלהם רמת-החיים את שינו ישראל ערביי של המכריע
 לחברה והטכנולוגיה המיכון על-ידי נהפכה וסגורה מסורתית ערבית

 ערביי שותפים דמוקראטית בחברה שווים כאזרחים ומפותחת. מודרנית
 המאפיינות ולהטבות לקידמה המדינה, אזרחי היהודים עם יחד ישראל,

 לארץ ונאמנים פעילים אזרחים הם אחד, מצד הישראלי... המשק את
 הערבים לאחיהם, להתכחש יכולים אינם מאידך, ישראל. מגוריהם,

 של ביותר הגדולה בעייתם היא כפולה נאמנות של זו סתירה השכנים...
 אזרחיה של מצוקתם את יפתור השלום רק ישראליים... פלשתינים
 וכערבים כישראלים בגאווה להזדהות כשיוכלו ישראל, של הערביים

סתירה״. ללא כאחד,
 מאי- נובע הצעיר הערבי של היחיד תסכולם כמובן; שטויות, זאת כל

 כפולה, באמנות של סתירה אין ל״פלשתין״. ״ישראל״ להפוך יכולתו
 הסמכות ניצבת אחד, מצד כפולה: סמכות של אם כי הכותב, כדברי

 - האחר מהצד מרותה; את עליו מקבל ברצון שהיה הערבית-פלשתינית
 יותר מביך ממנה. להימלט יבול כעת שאינו השנואה, היהודית הסמכות

 אינה המבוכה מבוכה. של אלא איבה, של אינו הערבי שיחס לחשוב
הערבי. במחנה כלל

 הישראלים: של הקבועה חלקם מנת לשמש הממשיכה זו מעין שטות
 הוורודים חלומותיו מכפי טובה הערבי של חייו רמת משויון; נהנה הערבי
 לפתור ניתן כולן את אשר אחדות בעיות בעל נאמן אזרח הערבי ביותר;
עוד! הנצחי: החומרני בפתרון

 ״המיעוטים בשם (1973 )אוקטובר חוברת פרסם הישראלי החוץ משרד
 ישראל ערביי של הזכויות שויון ״עקרון השויון: אגרת שוב בישראל״.

 של העצמאות מגילת הציונית... בפילוסופיה יסודי ומעולם מאז היה
זה...״. עקרון מאשרת (14.5.48)ישראל

 וחסר- הנבוך ״הערבי הלא-רלבנטית: ״הבטן-והראש״ מדיניות שוב
 ונאמן גאה ישראלי ערבי אומד כיום האופק. מן נעלם 1948 של האונים

 בשיטות העובדים איכרים נהיו הפלאחין בכובד-ראש. עתידו את
 הצעיר הדור באופיו... מאגי ממש המוחלט השינוי ביותר... החדישות
 האוניברסיטאות בוגרי של מספרם להוריו... כלל דומה אינו המשכיל

והולך...״. מתארך המיעוטים מבני
 נעמדים הם המזרח-התיכון של הפוליטית ״במפה ״המבוכה״: אגדת שוב

 עם מתנגשת לישראל האזרחית נאמנותם האם נאמנות׳. ב׳משבר תכופות
כל ״על ההרסני: סיפור-הבדים שוב לכל, ומעל הלאומית?״ תודעתם
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 הפער לשנה. משנה גובר בקצב המתקדמת הדרגתית השתלבות יש פנים,
 התחזיות ההדדית. החשדנות נעלמת והולך. מצטמק החברתי-כלבלי

ורודות״. העתיד לקראת
 החומרנים אולי הישראלי. דהמימסד אליבא ההמונים, את המרדים הסם

 המניחים, הם חומריות הטבות ע״י המותנות התגובות בעלי הישראליים
בטנו. על צועד הישראלי שהערבי

 בפני להצהיר ידלין אהרן החינוך-דאז שר היה יבול 15.11.74ב- עוד וכן,
 שיהיו הערביים מאזרחיה מצפה ישראל ״מדינת ישראליים: ערבים קהל

 כיצד דוגמא היא ישראל לשכנותיה... ישראל בין השלום רעיון נושאי
הדדי". בכבוד ונוצרים מוסלמים יהודים, חיים

 כהתנפצות להיתפס היה שצריך מה ועל האדמה יום על השחר עלה ואז
 המדינה בשר כל לשמים שצועקים בעוד - לא אך הפורחת. האגדה
 ערביי כלפי הישראלית המדיניות של המוחלטת הרגל פשיטת על וגידיה

 פוסט״ ב״ג׳רוסלם הבעיה את טולדאנו הרב־מומחה ניתח המדינה,
 המיעוט של מרחיקת-לכת השתלבות של ממדיניות מנוס ״אין (:9.4.76)

 הישראליות והכלכלה החברה פתיחת העיקרי פירושה בישראל... הערבי
 מלאים חיים ולחיות בהן להשתלב החפצים ערבים בפני היהודיות-ברובן

בישראל״. ומספקים
 בממשלה בכיר" ו״שר זו, דעה על ידיה את סמכה כמצופה, הממשלה,

 הקהילה כלפי הממשלה ש״מדיניות (,5.4.76) התקשורת נציגי בפני קבע
לרביזיה״. זקוקה איננה הישראלית הערבית

 להעניק תכניות של מזורז ביישום בצורך מכירים ש״הבל כך על עמד הוא
 ערביים אזרחים לשלב יש המדינה. בחיי יותר נרחב תפקיד הערבי לאזרח

 הממשלה כוננה ,1976 למאי 23ב- ואכן, הלאומי". במאמץ משכילים
 רב-היונה, ושל טולדאנו של הצעותיהם את וליישם לבחון שרים ועדת
 לתיירות שר עוסק העולם, ארצות התיירות-דאז)במרבית שר קול, משה

 קול, מר שלו: האחריות תחום בעניני מתמצא שהוא הנחה מתוך בתיירות
 חוסר-הכשרון את ליישם מוכן תמיד היה רב, עצמי בטחון שופע איש
 מציאת תבעו אלה הצעות אחריותו(. מתחום הרחוקים בתחומים גם שלו

 משכילים של מוגבר ״שילוב באמצעות הערבית-ישראלית לתסיסה פתרון
 וציבוריים ממשלתיים בשרותים בחינוך, בתעסוקה, בעיקר, צעירים,
 הקמתה את תבע אף קול הישראליים׳׳. החיים של נוספים ובצדדים

והיהודים״. הערבים יחסי לטיפוח ציבורית ״מועצה של
 היה שאפשך כפי - וזיתה והראש״ ״הבטן מדיניות אנשי של תגובתם
בקבוקי המשליכים שערבים לסבור יותר שפשוט מאחר חיובית. - לצפות
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 מתוך כך נוהגים ערבי!׳׳ ׳׳גליל והקוראים הבטחון כוחות על מולוטוב
 שהתנהגותם מלהאמין - החברתית בהשתלבותם ליקויים בשל ״תסכול״

 והטפשונים שהפשטנים ברור - יהודים ומהיותנו ערבים מהיותם נובעת
פוסט״: ב״ג׳רוסלם מערכת מאמר בא זו ברוח זה. בקו כאחד תמכו

 צעירים בקרב ׳אל-פתח׳ סיסמאות הצלחת על יזעמו אולי ״הישראלים
 מהאשמה שחלק בכך להודות עליהם אך רבים, כה ערביים-ישראליים

 התבטאות אפיקי הזה העולה לכוח לספק ישראל של בכשלונה טמון
מתאימים...״. אלטרנטיביים
 במרץ השלושים של הדרמטיים המעשים מאז שהושמעה ״מלת-הקסם

 והשלטון הכלכלה החברה, שערי שייפתחו הוא, חיוני השתלבות... היא
 להשתלבות החותרים ישראליים ערבים אותם ברצון לקבל היהודיים

בישראל״. מוגברת וקהילתית אישית

 של זאת לבין המוטעים היהודים תגובת בין ההבדל את לציין מאלף
 הנו החינוך, למשרד ערבי יועץ עבאסי, מחמוד ״מתון״: ישראלי ערבי
 זאת. המבטיח תפקיד בעל ״טוב״ ערבי הוא וזהיר. מתון מימסדי ערבי

 הערה הוסיף אן ,1976 למאי, 23ה- הצעות על ידו את סמך הוא גם
 רוצים ״אנו אותו: שראיין הידיעות סוכנות נציג בפני בהחלט חשובה

 הגולה יהודי שאל מצפים שאתם כמו בדיוק שווים, כאל אלינו שיתייחסו
שווים״. כאל יתייחסו

 דבריו את היטב שקול האלה, הבלע לדברי אוטומטית הסכמה מתן לפני
למשל בגולה, ליהודים הניתן סוג מאותו שויון דורש הוא עבאסי: של

 קבוצה על-ידי שנוסדה מדינה אינה ארה״ב אך בארה׳׳ב. או בקנדה -
 כביתם נוסדה לא היא קבוצה; אותה בני למען מסוימת לאומית-דתית

 במדינתה הוקמה לא לבטח היא האיטלקים; או הגרמנים או השוודים של
 עליה המכריזה עצמאות הצהרת אין לקנדה מסוימת. דת של הריבונית

 האנגלו-סכסוני הלאום בני של זכותם על או נוצרית מדינה כעל
 והתאזרחות כניסה המבטיח שבות״ ״חוק אין לארה״ב ל״מדינתם״.
מי לשאלה חשיבות אין עקרונית, בלבד. אחת אומה לבני אוטומטיות

 מהווים - היוונים או הבולגרים הפרוטסטנטים, הקתולים, היהודים, -
אמריקאים. כולם שהרי בארה״ב, הרוב את

 עצם מ״יהדותה״. אם כי מ״ישראליותה״, לא מונה ישראל מדינת אך
 של הקדמונית זכותה בשל רק זו. יהדותה על ניצבת להתקיים זכותה

 לא-רלבנטי. דבר הערבי ברוב ראו ארץ-ישראל, על היהודית האומה
 הצהרתם את בריטניה וממשלת בלפור הלורד פרסמו היהודית הזכות בשל

המדינה של יהדותה בשל בפלשתינה. יהודי לאומי בית בהקמת התומכת
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 לטובת העולם מיהדות יגייסו כסף כמה בישראל. העולם יהודי תומכים
 ערבי, רוב בעלת ״ישראל״ למען כספים האוספת המאוחדת, המגבית
בן-לילה? כאילו השתנתה שזכותה
 וכמובן, ״עוד״. דרשו הם כמובן, ״להשתלב״. תבעו ישראל ערביי כמובן,

 יסתפקו; שבאלה מכך להסיק אין אך וכלכליות. חברתיות הטבות רצו הם
 ובכלל היהודים, כמו בדיוק להיות תבעו ישראל ערביי חפצו. באלה שרק

 - לרוב כשיהיו - "ציונית״ ערבית מדינה ליצור הזכות בעלי להיות זה
הערבים. על שלהם הציונות את היהודים שכפו כמו בדיוק

 עם יחד הנחשב קולק, טדי של ראשו תוך אל זו אמת מחדירים כיצד אך
ה הרסה נשות בקרב ביותר לפופולרי דיין משה ועם המשגע אבן

 ולשרות לחשמל למים, שתביעותיו לקולק מודיעים איך אמריקניות?
 הערבים של בקולותיהם אולי יזכוהו ירושלים מזרח לערביי טלפונים
 שהם כך על כהוא-זה ישפיעו לא אך ירושלים, עירית לראשות בבחירות

 מאוחדת״? אחת, ״עיר ירושלים כאילו הנחרצת, ולטענתו לו לועגים
 על-ידי ירושלים ערביי את ל״ספק״ שתכניתו קולק את משכנעים כיצד

 רק עירונית, אוטונומיה להם שתעניק בעיר, ״רבעים״ מערכת יצירת
 בשטחי יהודיים תיירים תסכן מלאה, לעצמאות תאבונם את תגביר

 באמת שהיהודים הערבים את ותשכנע ירושלים, של ״האוטונומיה״
חלשים?

 לדעה, שותפיו ושל קולק טדי של מוחו פעולת את במלואה להבין כדי
 אפריל בחודש וביצע יזם שקולק ״אירוע״ של משמעותו את לשקול יש

 יחד קולק, יזם אחת״, ל״ירושלים טענתו של הריקנות את בהבינו .1980
 יחסי- של לתכסיסים ותיקים האמריקני)מומחים היהודי הקונגרס עם

 ברור רב-לאומיות. שעריהם אמריקניים עיר ראשי של ״ועידה״ ציבור(,
 הערים ראשי את לירושלים הזמננו העולם: קבל להצהיר שאף שקולק
 לכולנו משותפת. בעיה לכולנו כי וכו׳, סינסינטי פיצבורג, שיקגו,

 כלשהי. במידה באלה אלה מתחככים ותמיד מגוון, רקע בעלות אוכלוסיות
 האתניות, בעיותיהן את לפתור דרכים ולשיקגו שלפיצבורג כמו בדיוק

 דומות. הבעיות שהרי בעייתה, את תפתור ירושלים גם כך
 סגן שהיה מי בנבנישתי, מירון שאפילו לעין מזדקרת כה כאן המרמה

 את לחלק שתכניתו בנבנישתי, להגיב. נאלץ ירושלים, עירית ראש
 מחשבתו בהירות על מעידה העיר ערביי למען לרבעים ירושלים

כתב: הפוליטית,
 לדיוניהם הבסיס אחד: קטן מענין והמשתתפים היוזמים "התעלמו

 בעיותיהן לבין ירושלים של בעיותיה בין דמיון כל אין שחר. חסר הוא
 מנהיגיהם אין מעורבות... באוכלוסיות בטיפול ארצות-הברית ערי של
חלק לקחת ומסרבים המשטר של בלגיטימיות כופרים המיעוטים של
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 המתיחות השלטונית... במערכת להשתלב נלחמים הם אדרבה! בפעולתו.
 לבין היהודי הרוב בין פוליטי בסכסוך מקורה בירושלים הבין-עדתית

 עליו... שנכפה השלטון של בלגיטימיות מכיר שאינו הערבי המיעוט
 המיעוט שואף - טוב״ ל״שלטון שואפים ארה״ב בערי שהמיעוטים בעוד

(.25.4.80 העיר, )כל עצמי״. ל״שלטון הערבי

 הישראלי לשע״ל מוגבלת שהטיפשות במחשבה להתנחם היה אפשר
 הליכוד בגין, המציאות: אילולא הליברליזם(, העבודה, )השמאל,

 אף על הידועה. ל״אגדה״ אחרת או זו במדה כולם שותפים וה״לאומנים״
 על המעידים סקרים האדמה, ימי ההפגנות,ההתנגשויות, המהומות,

 תמיכתם ישראל, מדינת של החוקי לתוקף ישראל ערביי של התכחשותם
 בקמפוסים, אש״ף של בפעילותו הפלשתינים הסטודנטים של הגלויה

 אלה כל אף על - נצרת עירית לראשות אש״ף מתומכי עסקן של ובחירתו
 ערביים, לענינים בגין מר של החדש יועצו מדהימה בשלוות-נפש הצהיר
 הצבור מצד הקצנה בדבר הדיבורים ״כל (:25.4.80) גור-אריה בנימין
מבוססים״. אינם ישראל למדינת ביחסו בארץ הערבי

 מספר שרון, משה ערביים, לענינים הממשלה ראש של הקודם יועצו
 ״ראש הבעיה: בפתרון בגין מר של דרכו על (2.2.79) ל״מעריב״ בראיון

 משרדך "מה?! בשר: נוזף אותו שמעתי פעם לא ליברל. הוא הממשלה...
ישראל?!״ בערביי אפליה נוהג
 חזקים אנשים המייאשים לתסכולים דוגמא מהווה בעצמו שרון משה

היתר: בין קובע הוא ראיון באותו דמעות. לידי אותם והמביאים
 נופל ״כאשר בפשטות: לו אמר ומכבד-חוק, משכיל צעיר, ערבי *

ישראלי, פנטום נופל כאשר שמח. אינו ישראלי ערבי אף מצרי, מיג
 "הגדרת - שרון אומר - המעטה בלשון וזה מצטער״. אינו ערבי אף

 מסמלת ישראל שמדינת מה אל העויין יחסם את הישראליים הערבים
בעיניהם״.

 לשונית, מבחינה - אותו הסובב הערבי בעולם בטבורו קשור "הערבי *
 הזה המיעוט האם ופוליטית. לאומית משפחתית, דתית, תרבותית,

 ואסור רשאים אנו ואין לא. ואופן פנים בשום ישראל? עם מזדהה
המדינה״. עם שיזדהה לצפות, לנו

 לשמוע לצפות אפשר סוף-סוף וכנה. פשוטה אמת, שומעים סוף סוף
ממשיך: שרון לפתרון. וכנות פשוטות הצעות
 הקרדינליות בבעיות מעמיק, רצוף, רציני, לטיפול סוף סוף לגשת ״צריך

 שרון: קובע וכך לקוות?( לנו )המותר ישראל״. ערביי של
הכשרה ובעל בתרבותו, גא לחוק, נאמן ערבי אזרח לחנך הוא ״היעד
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 עברית)!( יותר הערבי הנער את ללמד יש הישראלית... בחברה להיקלט
 לעבודה חיובי יחם אצלו לפתח בישראל. במשרה להיקלט שיוכל כדי

יוצרת...״.
לבכות... או לגחך אם להחליט אפשר בקשי

 הממשלה ראש סגן לליכוד. העבודה מפלגת בין הבדל כל כמעט אין
 לפגוש ו 980 לינואר 4ב- יצאה ארליך, שמחה בגין, בממשלת החדש

 הוא ואש״ף, רק״ח כוחות של ריכוזיהם לב בנצרת, ישראל. ערביי את
שומעיו: לקהל הכריז
 נאמנה יקרה, קהילה מהווים אתם הממשלה שבעיני לכם, מבטיח ״אני

 בתל- שנערך בסימפוזיון זאת הוכיח הוא ישראל״. למדינת וחשובה
 כשהצהיר המתפתח״, הערבי ״הכפר בנושא 1980 למרץ 20ב- אביב

 לרשת בישראל הערביים הכפרים בל יחוברו וחצי, שנה ״תוך בגאוה:
הארצית״. החשמל

 על-ידי שהושמעה זו אולי היא מכולן ביותר המדכאת הקביעה אך
 בתנועת איתן חבר הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת יו״ר ארנס, משה

 את (5.6.80)ב- בסימפוזיון המשתתפים בפני כשחיווה בגין, של החרות
 פלורלי- חברה לפתח שעלינו אמר הוא יהודי-ערבי. דו-קיום על דעתו

 בסיכויים זה ובכלל בכל, שווים וערביים יהודים יהיו שבה סטית-באמת,
 את להרתיע כדי הישראלית הדמוקראטיה את ליפות שיש מקצועיים,

 הדמויות.החיוביות שאחת נראה מהמדינה. לפרוש משאיפתם הערבים
 כאמור: בטירוף. שמקורם בסנוורים היא אף ■הוכתה הישראלי בנוף יותר

רב. הבדל אין לליכוד העבודה בין

 הוא להשמיד, רוצה שהוא מי את תחילה לשגע האלקים של דרכו אם
 ״פתרון״ אחרי והמטורף המבוהל החיפוש ישראל. עמו על זועם בוודאי
 והערות הצעות לידי מביא המדיני בגופנו כסרטן המכרסמת לבעיה

אותם: וישעשעו הבאים הדורות את בתדהמה שיכו
 בגליל. הרצינית הערבית התסיסה ע״י מוטרד נבון יצחק הנשיא *

 יהודים ליישב חיוני היהודים של שמבחינתם לעובדה מודע הוא
 זו עובדה מיעוט. עתה בבר מהווים הם שם הזה, האסטרטגי באזור

 הנשיא בעוד הגליל״. את ״לייהד תכנית לגבש הממשלה את מביאה
 פוגע זה שביטוי מעיר הוא ,1978 לספטמבר 13ב- בגליל, מבקר

בגליל', יהודים ׳ישוב במינוח להשתמש ״עדיף הערבים. ברגשות
 ברור במובן. פוליטית...״. מבחינה יותר טוב וגם יותר נכון גם והיה

 נוספים אדמה ימי וימנעו הערבים את ירגיע אשר הוא זה ששינוי
בגליל...

 רגיל היה המנוח, אלון יגאל החוץ, שר הימים *באותם שהיה מי *
 ראג׳א כמו - מרצה היה שבו יהורי-ערבי״, ״בינוס-אביב לערוך

אלון: הצהיר 1976 למאי 26ב- הנאספים. בפני - קולוניאלי פוקא או
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 אלה בצד אלה לדור והערבים היהודים שעל ההיסטוריה ״גזרה
 יהודים, היו העצמאית, ישראל מדינת במסגרת תמיד, לעולם...

 שווי-זכויות... באזרחים יחדו החיים ונוצרים, דרוזים מוסלמים,
 והמיעוט היהודי הרוב יוכלו בעבר, כמו שבעתיד, מאמין ״אני

 במדינת הדדי ובכבוד בשיתוף-פעולה בהבנה, יחדיו לחיות הערבי
 היהודי...״ העם של הלאומית בעייתו את לפתור שקמה ישראל,
 בשלום, ליישבן ואפשרי חשוב אי-הבנות, שצצות מידה ״באותה

ה הדמוקראטיה מחוקי לסטות בלי טוב, ורצון הבנה של ברוח
בארצנו״. השליטים מתקדמים

 זו. מעין הצהרה החוץ שר יצהיר מדוע איש של לבינתו מעבר כמעט
 למה אלון מר שהתכוון או מכאיבה: דילמה בפני ניצב התמה הקורא
 השטות את שהבין או נבוך, וגם כשיר בלתי גם היה הרי ואז שאמר,

 עמוק... בוז של יחס הערבי המישכל אל יחסו היה ואז מפיו, שהוציא
 שימו בהבנה...״ יחדו לחיות הערבי והמיעוט היהודי הרוב יוכלו "...
 לפתור קמה אשר במדינה יהודי רוב יהיה שלעולם היסוד, להנחת לב
 שיתוף- על-ידי אם, יקרה ומה היהודים. של הלאומית״ ״בעייתם את

 הערבים יקומו אלון, ע״י שנדרשו ההדדיים וההבנה והכבוד שלו הפעולה
 של מניינה לרוב יהיו שלהם המוגברוד הילודה ובאמצעות בשקט

 תסטה האם היהודים״? של בעייתק^קלאומית את לפתור שקמה ״המדינה
 מטיף אלון מר אז היה האם שלה? הדימוקראטיה״ מ״חוקי ישראל אז

 שהטיף שלהם, מעמדם עם והשלמה איפוק באותם לנהוג היהודי למיעוט
היום? של הערבי המיעוט כלפי להם
 כל אין מובהק. רמאי או משוועת במידה נבוך או היה הישראלי החוץ שר

 כשהמדובר במיוחד - נצחי יהודי לרוב דמוקראטית במסגרת ערובה
 להשלים מוכן המנוח אלון היה האם במהירות. המתרבה הערבי במיעוט

 של בביתו שנה מדי לבקר ואף מיעוט של החדש מעמדו עם באדיבות
החדשה? פלשתין מדינת של הערבי החוץ שר

 המנסה מגוחך )מונח והולכים ״מקצינים״ ישראל שערביי בעוד *
 זמן זה המוכרים הערבים, של הטבעיים רגשותיהם את לעוות

 ויותר. יותר כואבות יהודיות תגובות על שומעים אנו ממושך(,
 ההבנה הטוב, הרצון היו שאילו ההנחה על תמיד מתבסס הכאב

 בשלום מקומו על בא היה הכל באזור, שוררים ההדדי והאמון
 הרוב שלטון של מפירותיו ליהנות להמשיך יכולים היו )והיהודים

 ביותר המסוכנים העבריינים אחד הערבי(. המיעוט על היהודי
 ומגוחכת נבוכה במדיניות הדוגל פוסט״, ה״ג׳רוסלם הוא זה בהקשר

חלבית. לא אף בשרית שאינה הערבי( של ראותו מנקודת )מגוחכת,
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 ה״פוסט״ הביע לו, כל-בך האופיינים המערבת ממאמרי באחד
 המקומיות המועצות ראשי של התמיבה מהצהרת כואבת׳׳ ״הפתעה

 הוברז זה שגוף מאחר ו. 979 מינואר באש״ף הערביות-ישראליות
 ב״הנהגתה כמותם החושבים וע״י ה״פוסט״ אנשי על-ידי שנים זה

 שהצהרה (23.1.79) המאמר קבע הערבית״, הקהילה של המתונה
 בקפדנות שהונחו ההדדי האמון יסודות את להרוס רק יכלה כזאת
 הקהילות... בשתי הטוב הרצון בעלי על-ידי שנים במשך כל-כך רבה

 של החדש הדור על-ידי לשפיות-הדעת חזרה הוא מהערבים הדרוש
המרכזית״. מנהיגותם

 הממוצע שלערבי על-ידו, והמיוצגים ה״פוסט״ כמובן, יאמינו, לא לעולם
 להאמין, יסרבו לעולם השפיות. שיא את באש״ף הצהרות-התמיכה מהוות

 של אמונתו וקיימת שרירה בעוד גרידא, שטות הינו הטוב״ ש״הרצון
 מיעוט רק הנו כיום ואילו בארץ, הרוב את לפנים שהווה - שהוא הערבי

 העברית בעתונות ומקביליהם ה״פוסט״ אנשי נשדד. - יהודית במדינה
 בריקנות הודאה פירושה כזאת השלמה כי זאת, עם להשלים יכולים אינם

 דור. שנות זה בהן שהחזיקו לאמונות הבסיס עצם של
 מדיניות איש כמובן הוא גם פרס, שמעון העבודה, מפלגת מנהיג *

 הדוגלים של דרכם על חולק הוא אך והראש״, הבטן הטוב, ׳׳הרצון
מלאה. בהשתלבות

שלה״, הערבי למיעוט ביחסה שנים ושמונה עשרים טעתה "ישראל
 המירשם ואילו (.26.3.76) ל״מעריב״ ראיון במסגרת אומר הוא
 ישראל? עם שישלימו ולכך הערבים לשביעות-רצון להביא שלו

 מפלגות להקים בידם ולסייע לעודדם יש נפרדת. ערבית התפתחות
 להתבטא נאלצו הם כך, נהגנו שלא ״מכיון שלהם. פוליטיות
עוינות״. פוליטיות במסגרות

 רק חש שהערבי העובדה לא הציונות; לא - הבעיה מקור זהו ובכן,
 למיעוט אותו והפכה ממנו ״אדמתו״ את שגזלה המדינה כלפי שינאה

 המסגרות את להקים לו להרשות רק עלינו זרה. יהודית מדינה במסגרת
שלו.
פרס: מר אל לנו שאלות כמה

 השנים כל במשך כזאת פעולה נמרץ בדיוק לעשות מהערבים מנע מי א.
האלה?

 מהמפלגות ישראל כלפי עוינת פחות תהיה הנפרדת מפלגתם האם ב.
בינתים? אליהן ״העוינות״ישהצטרפו
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 מפלגה תושתת הלא היהודים? כלפי אהבה הנפרד הקיום יחולל איך ג.
 להפרדה נפרד, לקיום הדרישה על הגיוני באופן נפרדת ערבית

מישראל? מוחלטת
 הקלוש השמץ אין לפרס היא: אחת האל/ז השאלות כל על התשובה

 המבוכה מטבע של האחרים הצדדים אחד את מייצג הוא מושג. של ביותר
הישראלי.

 פוסט״ ב״ג׳רוסלם מאמרים שני פורסמו פרס של זה רעיונו על *
 משה קבע זה. מטבע של האינפלציוני האופי את להוכיח ששימשו
(:1976 ליולי ו 2אטר)ב-

 הוא... לערבים יהודים בין בשלום פעולה לשיתוף מוקדם ״תנאי
 החיוניים ליסודות המשותפת הפעילות את המגבילה מכוונת, הפרדה

 בשם יהודי על-ידי שנכתב השני, המאמר ואילו הדדית״. טובה של
 הפסיכולוגיה ״מאמר לתואר מועמד בוודאי הוא מוגולוף, מלוין

 העיתון ע״י שתואר מוגולוף, רב. זמן זה ביותר״ המרתק הפוליטית
 המדינה׳ של העיקריות הציבוריות הסוכנויות באחת חברתי כ׳׳מתכנן

 נפרדים שירותים ,1978 לאפריל 9ב- שפורסם מאמרו, במסגרת תובע
 לפתרון, המפתח הם וחברתיים כלכליים תנאים ביותר. שווים אך

 אם על-כן, חברתית. רווחה מתכנן שהולם כפי דמוגולוף, אליבא
 אבריהם כמו בדיוק מלאים יהיו הערביים והראש שהבטן נבטיח

 תוכל ״לא בן, ננהג לא אם אך טוב. יהיה היהודים, של המקבילים
 לאורך להשלים דמוקראטית, במדינה וקולנית, גדולה ערבית קהילה

שניה״. ממדרגה כלכלי מעמד עם ימים

 הנוכחית ״המדיניות סופו: הוא - זוועתית בצורה - שבמאמר המרתק
 הקהילה שתהיה לכך תוביל כי נראה תצליח, היא אם הממשלה, של

 הערבים בין לשויון פעילה דאגה על-בן, בישראל. לרוב הערבית
 ייהנו לא שבה לתקופה ביטוח כפוליסת אותה לתפוס אפשר ליהודים

בישראל״. כרוב ממעמדם היהודים עוד

 המי-יודע- בפעם אלה בשורות מעיינים כשאנו בולטים דברים שלושה
 השלווה הוא אחד כתוב: שבאמת מה בהן שכתוב להיווכח כדי כמה

 הקץ שיקיץ - בסבירות ואפילו - באפשרות המחבר דן שבהם והאדישות
 יפה להתייחס שעלינו המהממת התיזה הוא השני היהודית. המדינה על
 לא דומה. בצורה בנו ינהגו הם, וישלטו הזמן שבבוא בתקוה הערבים אל

 שהביא בהחלט נהיר אך מוגולוף, בא הגטו/הגלות של חלק מאיזה ברור
במקום. המקובלת מהחשיבה מאוד נכבד חלק עמו
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 או במודע - הרואים בישראל ישנם יהודים כמה הזוועתי: הוא השלישי
 ערבי רוב של היווצרותו ואת היהודים מדינת של הסוף את - בתת-מודע

 בסבירות מהמהרהרים כמה סבירות? ואף אפשריות בהתפתחויות בתוכה
 נסיונות למנוע באלימות להיאחז מוכנים יהיו קרירה באדישות הזאת

 הערבים? הרחקת על-ידי היהודית המדינה של קיומה המשך את להבטיח
 מזבח על היהודים מדינת ואת הציונות את להקריב מוכנים יהיו כמה

הדמוקראטיה?

 המאכילים "רועים בהנהגת בישראל, היהודיים שנה משלושים יותר זה
 על-כן ייאוש. ותחושת פחד ע״י הניזונות באשליות חיים עצמם", את

נחרצת. תשובה עליה להשיב ידעו הערבים אך באגדה. מאמינים

 הטמונות הצרות מפני טולדאנו שמואל הזהיר 1974 ביולי בארבעה
 כחלק היהודי הרוב ע״י הערבי המיעוט יתקבל כן אם ״אלא בעתיד,

מישראל״. נפרד בלתי
 הנדיבה הצעתו את ״אל-מוחרר״ הלבנוני העתון דחה ימים שלשה בעבור

 הכותרת את שנשא המאמר, תמצית לא-אדיבה. מאוד בצורה טולדאנו של
 הזדמנות תזדמן אפילו כלהלן: היתה האדם״, יחיה לבדו הלחם על ״לא

 לבעיה, פתרון משום בכך יהיה לא היהודית, בחברה הערבים לשילוב
 - ובכללם אחרים, צרכים גם לו יש האדם. יחיה לבדו הלחם על לא שהרי
 הלבנונים. הערבים צדקו וכמובן, בארצו.״ בבבוד לחיות

 ׳ילידים׳ מרד שפרץ פעם בל נבוכים מאד היו הבריטיים הקולוניאליסטים
 היה ״כשבאנו בוייטהול. שאלו רוצים?״ הם ״מה ממושבותיהם. במושבה

 עניים היו בילדותם; מתו בזה; זה לחמו זה! את זה אכלו ג׳ונגל. רק
 וכמובן, לציביליזציה״. אותו והפכנו ג׳ונגל מצאנו מדהימה. במידה
 הציביליזציה ועתה שלנו; היה הג׳ונגל אך כן, אמנם ״הילידים׳׳: השיבו

שלכם. היא

 ביוני הדוכן על כשעלה יבין, רבין הממשלה שראש לקוות היה אפשר
 היה אפשר הישראליים. הערבים לבעית בקשר דעותיו על והרצה 1976

 הבעיה ללב זהה בישראל היהודית-ערבית הבעיה שלב שיבין לקוות
 ארץ- ערביי ובכללם הערבים, כל ערב: למדינות ישראל בין השוררת
 הערבי התיכון למזרח שבאו גזלנים גנבים, שהיהודים סבורים ישראל,
 הערבים פני שאין על דמעות להזיל טעם אין מבעליו. ממנו חלק ושדדו

 עם )הרעות היהודים של הטענות את מקבלים הם שאין ל״פשרה״,
 המנוסחת ליהודים, הבריטים בהבטחת מעוניינים הם אין המצוינות(.

 את ליהודים להבטיח לבריטים היתה זכות )״איזו בלפור בהצהרת
הגרמנים שלטון תחת היהודי הסבל מסיפורי מתרגשים אינם אדמתנו?״(;
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 חלק הענקת על-ידי היהודים את האחרות)״שיפצו אירופה במדינות או
 הפכו שהיהודים השכיחה מהטענה משתכנעים אינם ממדינותיהם!״(;

שלכם!׳(. הוא הגן ועתה שלנו; היה המדבר אך כן, פורח)״אמנם לגן מדבר

 אומות שתי יכולות שבימינו, להאמין להתחיל היא מדהימה אשליה
 כל מאפיינים ביניהן כשההבדלים קרקע אותה על בשלום לדור גדולות

 העובדה את כשמוסיפים ולאום. תרבות דת, לשון, - אפשרי תחום
 הנוכחי שבמצב הייאוש מתגלה אתמול, של הרוב היה היום של שהמיעוט
 ערביות מדינות של מתמיכתן נהנה שהוא המיעוט וכשיודע רבה. בהבלטה

 המכריע ברוב מבחין וכשהוא אותו; ״לשחרר״ והיכולת הכח בעלות
 מזדהות לאחת, שפרט מבין וכשהוא לימינו: המתייצב העולם אומות של

 על לחצים להפעיל פועלת הזאת האחת גם ושם מעצמות-העל, כל עמו
 ״פלשתין״ תקום במאוחר או שבמוקדם תופס כשהוא ולהחלישה: ישראל

 תקות מתחזקת אז - המיעוט נאבק שנגדה ישראל לאותה במקביל
למציאות. והופכת המיעוט בלב ״השחרור״

 של מדיניותם היהודים. מדינת לערביי כלל נוגעת העצמאות מגילת אין
 את לנו ויעניקו שלהם, העצמאות מגילת עם היהודים יחיו הערבים:

עצמאותנו!
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ה: פרק

ובנים)ובנות( אבות - ישראל ערביי

 בירושלים. העברית באוניברסיטה וייז אולם ו.980 לינואר 28ה-
 שלווה אירוע האוניברסיטה, של היוסדה לאחר שנה וחמש כחמישים
 צופה עמוקה, היסטורית־יהודית חשיבות ותחושת נרגשים בנאומים

 בהתכנס מכולן, והגדולה בארץ-ישראל הראשונה העברית האוניברסיטה
 מקום, אפס עד מלא האולם תרבותי״. ב״מאורע להשתתף תלמידיה

 ההימנון. את ושרים רגליהם על עומדים שבו הסטודנטים מאות ושש
 והגאה: הרמה מהשירה ממש רועד האולם

 חיינו. את נקריב החרות ״בשם
ארץ-מאבקנו. היא הערבית פלשתינה

 הבלתי-ניתן-להשגה... את נשיג
 לגליל. מהנגב הדרך את ראינו
חזיתנו״. תנצח

 הזרוע אל-פתח, של ההימנון... ״התקוה״. לא לא... ״ההימנון״.
פלשתין. לשחרור הארגון של הטרוריסטית

 פנטומימה. מוצגת הבמה על במקומם. מתיישבים האוניברסיטה תלמידי
 דמויות, שלוש עליו מזנקות לפתע ״פלשתינים״. מענה ישראלי חייל

 ידיו הבמה, על פרקדן שוכב בעודנו אדומות. בכפיות מכוסים פניהן
 מוות. עד אותו ודוקרים הגיבורים שלושת החייל את חונקים מושטות,
 על העברית האוניברסיטה תלמידי קמים לשיאה, הפנטומימה בהתקרב
רב. בלהט כף ומוחאים מריעים רגליהם,

 לשחרור העממית לחזית מודה המנחה לסיומו; מגיע התרבות ערב
 ישראליות. לירות אלפים עשרת בסך תרומתה על פלשתין
 ורובם תלמידיה, אכן והתלמידים העברית. האוניברסיטה אמנם המקום
 המכריע, רובם ישראל ערביי ערבים, הם אך בדיבות. ממילגות נהנים
 אקדמיים ומקצועות הנדסה רפואה, משפטים, לומדים הם המדינה. אזרחי

 ״המהפכה״. ואת אש״ף את בעתיד להנהיג לומדים בעיקר אך אחרים,
 יהודי של ולליברליותם לנדיבותם כמובן, חייבים, ,הם השכלתם את

והעולם. ישראל
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 חברי עמיתיו, לפני רבין יצחק הממשלה ראש עמד ו976 ליוני 20ב-
 בידיו ישראל. ערביי של ועתידם בעיותיהם על ודיבר העבודה, מפלגת
 העצומה "התקדמותם׳׳ את המפרטים - סטטיסטיקה - מסמכים החזיק

 להוכיח בהם נקב שרבין המספרים בין .1948 מאז ישראל ערביי של
 לחינוך: הנוגעים מספרים היו הערבית ההתקדמות בדבר טענתו את
 הספר. בבית סדיר באופן ביקרו ישראל ערביי מילדי 32.50>־/ רק 1948ב-

 בעיראק במצרים, 400־/ בירדן, 600־/ לעומת ,920/0ל- מספרם הגיע עתה
 מספר שגדל תקופה באותה בתימן. 150/6ו- באלג׳יריה 200־/ ובלוב,

 הלומדים הערבים מספר קפץ ,1948 מאז ששה, פי היהודיים התלמידים
באוני עתה לומדים 1500מ- יותר !12 פי ממלכתיים ספר בבתי

 הארץ(. לגבולות מחוץ הלומדים אחדות מאות ישראליות)ועוד ברסיטאות
 ישנם - רבין אמר - כיום ערביים; מורים מאות שלוש רק היו ו948ב-

 ספר בתי 295 ילדים, גני 241 היו ישראלית לנדיבות הודות .5000מ- יותר
הערבים, לילדי תיכוניים ספר בתי ושמונים ביניים חטיבות 28 עממיים,

 ההטעיה של מהותה נשקפת רבין הממשלה ראש של בשביעות-רצונו
 השכלתי שקידום ליהודים לבשר רבין התכוון האם הישראלית, העצמית

 היהודית? למדינה אותם ולקרב הערבים דרישות את לספק בו היה זה
 ישראל ערביי שדווקא ישראל ממשלת ראש הבין לא האם דיוק: ביתר

 ביותר, המסוכנים ביותר, הקיצוניים להיות העתידים הם המשכילים
 האירוניה את הבין לא האם הלאומנית? המהפכה של העתיר מנהיגי

 את המעצבים הם היהודי וההון ישראל שממשלת שבעובדה הטרגית
 היא, האמת ישראל? נגד המרד את להנהיג העתיד הערבי, המשכיל

 סיבה בה יש הערבי במגזר החינוך העמקת על המצביעה שהסטטיסטקה
לשמחה. מאשר יהודי לאבל יותר רבה

 בקבוצת חבר ערבי, אוניברסיטה בוגר ראיין (26.2.79) פוסט״ ה׳׳ג׳רוסלם
 המערבי. בגליל כבול, הערבי בכפר באש״ף, התומכת "אבנא-ל-בלאד״

 מדינאי של והראש״ ״הבטן מדיניות לתוצאות מצויינת דוגמא הוא
 שהנו זה, צעיר ישראלי ערבי עבר אל בגאווה יצביעו ובגין רבין ישראל.

 היהודי- התיכון הספר א׳)בית עירוני החיפאי, התיכון הספר בית בוגר
 מזרח-תיכונית להיסטוריה המחלקה של וגם בארץ(, היחיד ערבי

 זה: משכיל ישראלי ערבי אומר חיפה. שבאוניברסיטת
 אש״ף שלי... הבעיות את תפתור לא המערבית בגרה פלשתינית "מדינה

 לי איכפת לא ארצי. זו כאילו חש אינני למעני... הלוחם היחיד הגוף הוא
 אם עני להיות מוכן אני אחר. מקום מבכל כאן יותר חומרית לי טוב אם

שלי... בארצי המדובר
 אני כמובן אבל... לקום, פלשתינית מדינה צריכה איפה יודע "אינני
בגליל. כפרו כאמור, כפרי״. את שתכלול מקוה
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 טריקו חולצות לובשים יהודיים סטודנטים הישראליות באוניברסיטאות
 סטודנטים פשטו 1980 במאי אך . 80510110611108 או ס0.\ע בהן שכתוב
 שלבשו! חולצות-הטריקו את וחשפו חולצותיהם את אחדים ערביים
 בל של היסודית אמונתם זוהי אותנו״. מייצג ״אש״ף כתוב: היה עליהן

 הדבר משקף הנדהם, יהודי ישנו ואם הערביימ-ישראליים, הסטודנטים
להבין. סירובו את רק

 ערביי של חדש דור של נציגים הנם הערביים והמשכילים הסטודנטים
 סדן גיל ע׳׳י שנכתב במאמר זה. כינויים את דווקא הדוחה ישראל,

 קוראים: אנו היהודית, הטלגרף סוכנות בעבור (5.5.77)
 ממשלת כלפי ויותר יותר השלילי יחסם את להסתיר אפילו טורחים ׳׳אינם

 צפונית קנא, כפר הערבי בכפר אזרחיה. עם נמנים שהם המדינה ישראל,
 נוצרי. או מוסלמי הוא אם צעיר חנווני אלה שורות מחבר שאל לנצרת,
השיב". ערבים׳. ׳כולנו
 ישראל ״מערביי הכותרת את נשא ב׳׳מעריב" שהופיע רגיש מאמר

 ערבים בעצמם הרואים באנשים כיום המדובר בדיוק. זהו לפלשתינים״.
 משמח הזה המצב אין בישראל. לאומי, מאסון כתוצאה החיים, פלשתיניים

לשנותו. כדי עושים מהם ורבים אותם,

 המימסד גם )וכמובן, ישראל מנהיגי הצביעו שנים שמשך כמובן, חבל,
 בהוכחה ישראל ערביי של והשלמתם סבילותם על היהודי-אמריקני(

 או טפשים שהיו או קיומה. עם ולהסכמתם היהודים למדינת לנאמנותם
 ישראל ערביי של לסבילותם האמיתית הסיבה כטפשים. להיראות שרצו

ההיסטוריה. מאורעות של הטבעיות בתוצאותיהם היתה נעוצה

 גבולות בתוך שהציבה החלוקה תכנית את האו״ם כשאישר ,1947ב-
 גם הערבים, התכוננו נפרדות, וערביות יהודיות מדינות ״פלשתינה"

 הליגה מזכ׳׳ל פשה, עזאם שכינה למה בחוץ, אשר ואלה שבארץ אלה
 ובמסעי המונגוליות בהשמדות כמו בה שידובר עצומה ״השמדה הערבית,
 יכולתם על הערבים סמכו הבריטיים הכוחות של צאתם עם הצלב".

 בעוד אך כולה. המדינה על ערבי שלטון ולפרוש היהודים את להשמיד
 המאבק ותוצאות ביצע, אשר הוא ישראל אלוקי הציע, אשר הוא אללה

בתכלית. שונות היו

 ערביי שנתקפו אלא ישראל, מדינת שקמה רק ולא הדפו, ערב צבאות
 הרוחות, כשנרגעו באלפיהם. אותם שהיכתה מדהימה בהלה ישראל
 ערבים, מיושבים היו שקודם שלמים ואזורים ערים בשממוננז עמדו
לזכות הערבים יכלו אשר את החדשה. היהודים ממדינת לחלק היו ועתה
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 מדינה במקום הפסידו. עכשיו האו׳׳ם, תכניות את לקבל נאותו לו בו,
 ישבו בתוכם ואשר יחדיו להם שחוברו גזרים שלשה מגוחכת, יהודית
 ישראל קמה עתה - המדינה מאזרחי אחוזים כארבעים המונים ערבים
בלבד. ערביים אזרחים 150,000 עם יותר, ויציבה יותר גדולה

 החריף הלם-המעבר רק לא אכזרי, כה היה הכמותי ההפסד רק לא אך
 ששררו המעטים ישראל ערביי מיעוט. של הנחות למעמד רוב של ממעמד

 מן הרחיקה והמבוהלת ההמונית הערבים יציאת מנהיגות. עתה חסרו
 אורי על־ידי שנכתב בדו״ח הגבוהים. המעמדות את שנשארו התושבים
 "האפנדים כתוב: הממשלה ראש משרד על-ידי פורסם ואשר שטנדהל
 הרופאים הדין, עורכי הדת, כהני העשירים, והסוחרים האמידים הערביים
 האוכלוסין מן נשללו ובכך במנוסה, הראשונים היו והעתונאים הסופרים

 דעת חסרי פלאחין, לרוב, היו, שנשארו הערבים יזמתה". מרכזי כל
 היטב בידעם פוליטית. להתמודדות שאפו לא בוודאי אשר ואנאלפביתים,

 יהודיות היהודים)אונס את הערבים, הם, ניצחו אילו נוהגים הם היו כיצד
 היהודיים הרצח קרבנות של פיותיהם תוך אל כרותים מין אברי ותחיבת

 הם והשלושים(, העשרים שנות במהומות חריגים מקרים בחינת היו לא
לחיות. מקווים מפוחדים, יחד, הצטופפו

 האבטלה בעית בפני שניצבה כקבוצה תחילתם איך! ועוד חיו, אמנם
 ישורנה! מי - ואחריתם בכפרים, וחוסר-אשראי רעב ובפני בערים

 לקהילה ויהיו הערבים התפתחו ישראל ממשלת של האדיבה בעזרתה
 זמננו של והמפונקות הבוטחות הנפשות 700,000 בת הערבית-ישראלית

 ישראל ערביי שמרו רבות שנים ובמשך זמן, נדרש כזאת להתפתחות אך
 היהודים את שאהבו לא להתפרנס. רק שאפו בבורותם נמוך. פרופיל על
 ללא אלה, פשוטי-עם מתבוסתם, נדהמו אך חשש! אין מדינתם. את או

 תנועותיהם; את שהגביל (1966 צבאי)עד מימשל תחת שחיו מנהיגותם,
כ״חמולה״. הידועה הכפרית המשפחה ממבנה חלק היוו ובעיקר,

 האנושי הפרט זכה לא רבים, ערביים בכפרים היום וגם לאחרונה, עד
 הנקראת יסודית חברתית-בפרית ליחידה השתייך הערבי רבה. להבלטה

 האב, את שכללה המורחבת, המשפחה אחרות, במלים - דאר או אהל
 נשותיהם עם יחד בניהם כל ואת הרווקות בנותיהם כל את האם, את

 קורת תחת אפילו ולעתים סמוכים בבתים כפר, באותו גרו כולם וילדיהם.
 היתה בהם, עבדו שבניו השדות של הבעלים היה שהאב מאחר אחת. גג
 הכנסותיהם, כל את אליו מעבירים היו הם עליהם: מלאה שליטה לו

מחסורם. לכל דאג מצדו הוא ואילו
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 שהוגדרו כפי המורחבת המשפחה לגבולות מעבר אפילו יתר-על-כן,
 דם. קשרי על שהתבסס חברתי ממבנה חלק הכפרי הערבי היה לעיל

 נטלן תחת ועמלו שכונה, באותה זתבופות לעתים חיו מקורבות משפחות
 זקניהן, היו החמולות ראשי משותפות. וחברתיות כלכליות בעיות של

 זקנים חמולות ראשי משפחתם. וגודל עושרם על-ידי נקבעת כשסמכותם
 אשר הם כזשפחותיהם. בני כלפי רודנית-כמעט סמכות הפעילו אלה

 ומאחר החברתי-כלכלי. בסולם יעלה ומי קרקע, יקבל מי החליטו
 השתררה עמם, בחיי אלה זקנים שלטו המדינה של הראשונות שבשנותיה

הערביים. אזרחיה בקרב ישראל עם השלמה מעין

 וקנאותם שחיתותם את היהודים ממשלת הבינה שמהתחלה היא האמת אך
 וחשדניים, שמרניים באנשים שהמדובר הבינה היא הללו, הזקנים של

 של והבטחה כסף תמורת עצמם. של ובמעמדם בטובתם רק המעוניינים
 - רצו אשר את ליהודים להעניק מובנים היו המקומית שליטתם המשך
 היהודים, את הערביים הזקנים שנאו כמובן, וצייתנות. לכנסת, קולות

 אותם ענינו לא משתלם?״ זה ״האם היחידה: השאלה אצלם הכריעה אך
 היו, כלכלית או חברתית רפורמה של רעיונות ואילו לאומיות, שאיפות
בעיניהם. לגמרי פסולים כמובן,

 אחד, מצד כפולה: מדיניות נקטו השנים באותן הישראליות הרשויות
 בפוליטיקה התעסקותם ואת התושבים תנועות את שהגביל■ צבאי ממשל

 זקני עם הדוקים עבודה יחסי - שני ומצד מתאימים, אישורים ללא
 וכספי הזקנים, של כיסיהם תוך אל שולשלו עתק סכומי החמולות.

 העבודה מפלגת לכך״. "הראויים לכפרים נדיבה ביד הוענקו פיתוח
 בובות כמובן שתיהן ערביות, "מפלגות״ שתי הקימה הישראלית
 הבדויים ו״רשימת ופיתוח" ״קידמה בשם חמולות, בידי המונהגות

 קניית ב״חווית״ התנסו הישראליות המפלגות כל ואילו והכפריים״.
 איש נדהם לא על-כן יהודי. לכסף התאב הזקן באמצעות הערבים קולות

 עמדה אידיאולוגיה לא הערביים. בכפרים קולות המפד״ל כשהשיגה
 ל׳השלמתם׳ האמיתית הסיבה על ברורות שהצביעה זו, התפתחות מאחורי

 לישראל, נאמנות לא היהודים. מדינת עם ישראל ערביי של ול׳הזדהותם׳
מיעוטית. הכנעה של הראשונים לשלבים האופינית מנטליות אלא

 להסתיים מוכרחה היתה היא קצה. אל הגיעה הזאת התופעה כמובן,
 מדינת עם ישראל ערביי של שבהשלמתם המירמה במאוחר. או במוקדם
 הערביים, הכפרים של הפאודלי החברתי המבנה על התבססה ישראל

 הגדילו אשר הן - ממנו העיקריות הנהנות - ישראל ממשלות' אשר
להריסתו. לעשות
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 ומחופרים שמרניים פאודליסטים של למעמדם יותר גדולה סכנה אין
 החברה חוללו אשר הוא כזה ושינוי - וכלכלי חברתי משינוי היטב

 הערביות החינוך מהפכות הערביים. בכפרים הישראליות והממשלות
 החמולות, ראשי של לסמכותם קץ שמו אשר הן בהן מתגאה שישראל
 המוסכמות כל על המערער וקיצוני משכיל מעמד שיצרו כך על-ידי

 הזקנים. של סמכותם ביסוד המונחות והכלכליות הפוליטיות החברתיות,
 הצצה הצעיר לערבי ואיפשר הרחב לעולם צוהר החינוך שפתח רק לא
 שהחינוך רק לא חילופיים, חברתיים מבנים של רחב מיגוון תוך אל

 ושמאלניות מהפכניות קיצוניות, להשקפות הצעיר הערבי את חשף
 המעמיקה בתופעה המדובר - הפאודליות הזכויות של סילוקן את שתבעו
אלה. מכל יותר הרבה

 ער- היה ולא בישראל נולד הצעיר שהערבי העובדה עם יחד - השכלה
 הובילה - היהודים מפני והפחד התבוסה של המזעזע להלם ראיה

 ששרד הערבי המבוגר. הערבי הדור כנגד שכוונה וכעס בושה לתחושת
 אותו והביאה חשיבתו דרכי על קבוע באורח שהשפיעה ו,948 מתבוסת

 למשתף- לבוגד, ה״צבר״ בנו בידי עתה נחשב היהודים, עם פעולה לשתף
 מאזרחותו אוטומאטית ונהנה בחרות שנולד הבן האויב. עם פעולה

 של לחדירתם ונחשף להשכלה שזכה הכלליות, ומזכויותיו הישראלית
 הישראלים. בפני כניעתו על אביו, על בבוז השקיף - קיצוניים מושגים
 עדנה ישראל, שידורי מטעם מראיינת הגישה ,1978 בפברואר על-כן,

 הבן, אביו. לבין ערבי-ישראלי סטודנט בין חיים דברים חילופי פאר,
 שכינתה על היהודית חברתו עם קשריו ניתוק על שסיפר צעיר שחקן

 החביב מהסוג שקט ערבי שהוא אביו, על כעס "רוצח", עראפת את
 בכפרו, ההסתדרותית הפועלים מועצת כיו״ר מכהן הוא הישראלים. על

 במציאות להודות המסרב ישראלי כל על-ירי לראווה מוצג הוא ועל-כן
 שאבי- לכך גס-כן והמודע לכך, המודע בנו ערבית. לנאמנות כראיה -

 בזעם: אביו את שאל ,1948 במלחמת בעכו נהרג - סבו - אביו
 כמו היהודים בידי אתה נרצחת אילו עושה אני הייתי מה יודע "אתה

אביך?״ שנהרג

 ספר בית כל היום. של ישראל ערביי של נציגם הוא - אביו ולא - הבן
 ואלפים מאות יעצב היתר, כל ושל בגין ושל רבין של גאוותם מקור ערבי,

 אנאכרוניסטית, תופעה הוא החמולה זקן כאלה. ישראל שונאי של
 הערבית הלאומנות שטף בפני ישראל ממשלת בעיני מהווה שהוא והסכר
 יכלו הערבי, החברתי המבנה את לקיים ניסו אילו מכבר. זה נפרץ

 ם לערבייה להעניק שהעדיפו מאחר אך שנה, עשרים להרוויח הישראלים
 להשמדה המסור מיידי דור של היווצרותו את הבטיחו וקידמה, השכלה
היהודים. מדינת של הפעילה
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 בקרב שהתחוללה המקיפה מהמהפכה חלק רק ההשכלה מהווה כמובן,
 באמת תחילה סברה אשר ישראל ממשלת הערבית-ישראלית. הקהילה
 עמה היה וגמור מנוי ואשר מבסוט, ערבי הוא מפוטם שערבי ובתמים
 רמת- את להעלות במודע יצאה ליברליותה, מידת את לעולם להוכיח
 הכפרים, את לפתח היתה שמטרתן תכניות-חומש, שתי הערבי. של החיים

 החיים, של החברתי-כלכלי-פוליטי המבנה בכל מהפך לחולל הצליחו
 רשת אל חובר כפר בל כמעט דולרים. מיליון חמישים על שעלה במחיר

 חדשים, כבישים נוסדו והביוב. המים רשת אל כמו הארצית, החשמל
 הרחבת עם מיפנה חל בחקלאות גם חדשות. ומרפאות חרשים בתים

 לאורך הקטן במשולש בייחוד מלאכותית, מהשקיה הנהנים האזורים
 שוקמו חדשים, מים מקורות גם פותחו מקורות. חברת של הארצי המוביל

השונים. לכפרים המים את הובילו וצינורות ישנים מעיינות

 ובתנאי ארוך לטווח הלוואות הצעת עם מזורז בקצב התקדם המיכון
 העץ מחרשת את החליפו וקומבינים דחפורים לחקלאים. נוחים פרעון

 לגידולי קיום מגידולי התושבים של העברתם את וקידמו החמור, ואת
 השיטות כל את הערביים האיכרים את לימדו הישראלים שיווק.

 רמת- קרקעותיהם. ושימור גידוליהם גיוון את החדישות, החקלאיות
שחקים. הרקיעה הערבית החיים

 מדהימה לעליה הביאו אחרים מסוגים ממשלתי וסיוע קל-השגה אשראי
 תברואה במתקני המצויירים והחדשים, המרווחים בתי-האבן במספר

 לכמעט טלויזיה. ומקלטי מקררים גז, תנורי זורמים, מים מודרניים,
 סלולות דרכים כפר ולכל בבתיהם, חשמלית תאורה הערבים מכלל 900/0

 מעבר הרבה וורודים נעשו החיים הארצית. הכבישים לרשת נוחה וגישה
 ואז יהודיים. ולמאמצים לכספים הודות - הערבים של לחלומותיהם

הבלתי-נמנע. אירע

 חוללו ויחד החינוכית ההתקדמות אל הצטרף זה מזורז כלכלי שינוי
 בשנים היום נמדד להוריו הצעיר הערבי בין ההפרש אין חברתית. מהפכה
 את ניכרת במידה החלישה הכפרית המהפכה במאות. אם כי יחידות
 הלוואות לקבל מעתה יכלו הצעירים שהרי הישן, הפאודלי המבנה
 יתר-על בחמולות. ולא באבות לא תלויים, עוד היו ולא אישי, באופן

 להחרפת מוגברות, לציפיות רק ברמת-החיים החדה העליה הביאה כן,
 כמעין הצעיר הישראלי הערבי שנעמד בך והפוליטי, הכלכלי התיאבון
עוד! שפתיו: על ודרישה היהודי, ״מיטיבו״ אל הפונה טויסט״, ״אוליבר

 חברתי שינוי גם חולל ישראל חסות תחת וההשכלתי הכלכלי הקידום
לעבודה מכפריהם יום מדי היוצאים הערבים מספר במהירות גדל - חשוב
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 כל על העירונית הערבית האוכלוסיה גדלה וכן היהודיות, בערים
בכך. הטמונה הקיצוניות

 הבורים אין מרכם, של התיאוריות למרות המתסיסה. היא העיר שהרי
 בחברות לא ובוודאי הקידמה בארצות לא מהפכות, יוצרים הכפריים

 העירוני לעולם לפתע-פתאום הנחשפות ופאודליות מפגרות שמרניות,
 נשאר הוא אדמתו, את הערבי עבד עוד כל הפתוח. הליברלי המודרני,
 שקיעת ועם בו; עבד היום במשך בכפר; התעורר בבוקר כפרו. בתחומי
 עוצבו ומעשיו מחשבותיו הכפר, על-ידי הוגבל עולמו בו. ישן החמה

 הופיע לא מסית שום בו. אשר החמולות מנהיגי ועל-ידי הכפר על-ידי
 ו948ב- היו הבורים ישראל לערביי בסיכום, לחייו. חשש כי שם,

 לדברים נזקקו לא הם ואמונתם. שדותיהם צאנם, ילדיהם, נשותיהם,
 - שהם כמו בדיוק בעקבותיהם, בניהם שילכו מלא בבטחון וציפו אחרים,
לפניהם. סביהם בעקבות ואבותם אבותם, בעקבות הלכו - האבות

 התעשיה צמיחת הישראלית. החברה את להרחיק היה ניתן לא אך
 מהסכום בהרבה גבוה היה שהוצע השכר פועלים. תבעה העירונית

 - הגבלה ללא ואחר-כך, - שבהדרגה כך בכפר, להתשכר היה שאפשר
 בחדרה או בתל-אביב עבודתו למקום בוקר מדי מכפרו יוצא הערבי החל

 ישראל. ערביי ממחצית יותר בערים עובדים היום בנתניה. או בחיפה או
 יותר. מרגש יותר, מהיר שונה, חיים לסגנון עדים הם שם יהודיות. ערים

 את רואים הם המכשירים. ואת הביגוד ואת החנויות את רואים הם
 השמרניים ערכיהם בין העימות מתחיל ובמיני. במחשוף - הנשים

 החמולות ראשי - המסורתי הערך מודרניות. תפיסות לבין והדתיים
 מחוץ לתעסוקה ההזדמנויות צמיחת עם עתה, מתמוטט. - הכל-יכולים

 נכונה זו עובדה האב. של וכוחו סמכותו ומצטמצמים מתמעטים לכפרו,
 הודות מאביו, יותר משתכר שהוא בכך די משכיל, הבן כשאין אפילו

 כשהמדובר נכונה היא על-אחת-כמה-וכמה היהודית; בעיר לעבודתו
 אביהם, של מפיגורו הנבוכים באוניברסיטאות, בסטודנטים תיכון, בבוגרי
 לנוכח צורבת בושה החשים החמולות, ראשי של המוסרי לרקבונם הבזים

 עדשיהם בנזיד הלאומית הבכורה את למכור הישן הדור של נכונותו
היהודים. של

 גוברת נטיה קיימת בישראל, שמקורה המודרניזציה בהשפעת היום,
 כיום גרים בוודאי ישראל מערביי 400/0ל- קרוב לעיר. הכפרים מן לעבור

 אין באן שהרי בקצב'מזורז, הקצנתם מתרחשת שבערים מובן, בערים.
 מחניקה. חמולה אין הסמכותי; האב של מתמדת נוכחות אין סגורה: חברה
 ועם שמאלנים עם להיפגש הזדמנות יש יהודיות: צעירות יש בעיר

 ישראל, מדינת את המנהל היהודי לעולם עדים הם בעיר משכילים:
נאמנות. לה לגלות נדרש שהערבי מדינה אותה
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 את גם כי בנות. גם והולך, גובר ובשעור - ובנים אבות - ישראל ערביי
 האנטי- בעד תצבענה הן שאף כדי הישראלים, ״שחררו״ הערביה האשה
 ראש משרד מתרברב כאשר ישראל. לשינאת הן אף ותטפנה - ציונים

 השכלתו רמת את להעלות סייעה החינוך רשת ״שהרחבת הממשלה,
 יותר הדוק במגע באות שהערביות וש״העובדה הצעיר״ הנשים דור של
 רק אפשר - חדשים״ אפקים לפניהן פותחת היהודית, האוכלוסיה עם

 היותר ככל כי העצמית; לשביעות-הרצון הסיבות אתרי באפלה לגשש
 חדש דור יוצרת שהיא ישראל של זו ליברלית מדיניות על לומר אפשר

 השנאה, במקום שוויון להבטיח מירבית דאגה תוך יהודים, שונאי של
מין. של בסיס על אפליה ללא
 אשר כבול מכפר הצעיר האוניברסיטה בוגר של דבריו את שוב נביא

 ״אבנא-ל-בלאד״: אש״ף, תומכי קבוצת בראש העומד המערבי, בגליל
 מצביע לכל כאן. שולט אינו כבר האב מאד. טובים צעירים ״בכפרנו
 תשעים החמולות. מרשימות להתפטר מאמץ עושים אנו משלו. רעיונות
 רק רוצה אבי המקומיות... בבחירות למעננו הצביעו מהצעירים אחוזים

לנפשו״. שיעזבוהו

 מדיניות על-ידי למעשה, גוסס-נרצח, והסתגלנים, האבות,הנכנעים דור
 תוצרה והבת, הבן... יחי - מת האב ישראל. ממשלות של והראש״ ״הבטן

 את להשמיד יכולתם כמיטב יעשו אלה צעירים ישראל. של הלאומי
 בוגרי של הראשון הדור לייצרם. תמשיך מצדח והיא היהודים, מדינת

 ״אל-ארד״ תנועת את מיד הקימו ערביימ-ישראליים אוניברסיטה
המוקדמות. הששים בשנות האנטי-ישראלית,

מ ראו אשר את הרחיקו אז אך - דשהבינו שראו היו אז גם אכן,
 ׳מידסטרים׳ בירחון אז שכתב רג׳ואן, נסים ונבהלו. ראו... כי מחשבותיהם,

 הישראלית הבעיה של המבהילים הצדדים ״אחד קבע: (,1962 )דצמבר
 נכונות, פחות בדרך-כלל מגלה ישראל ערביי של הצעיר שהדור בכך טמון
 מדינת של קיומה עובדת עם להשלים התלהבות, על כלל לדבר שלא

 כביכול, הערבית, ה״אינטליגנציה״ וסביהם. אבותיהם מאשר ישראל
 ועד האוניברסיטאות מבוגרי וכתוב קרוא יודעי כל ובכללה - בישראל
 הדיבורים אחרי בדרך-כלל נוטה - אחדות תיכון שנות למסיימי

 יכולים אינם כנראה, רבים, ישראל. עם חשבונות לחיסול המתסיסים...
 לבואו לייחל וממשיכים היהודית, במדינה כמיעוט מעמדם עם להשלים

רג׳ואן? של אלה לדבריו אז הקשיב מי כלשהו״. מושיע של

 של הלאומית תודעתם את לקנות היה שניתן ובתמים באמת שהאמינו היו
 שרצו היו היו. תמימים אך סוציאליות, ובהטבות כסף בבצע הערבים
כסילים אלה - הנגדית העדות מכל במתכוון התעלמו ועל-כן להאמין,
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 עם ובדו-קיום יחסית בשלווה שהצטיינו הראשונות שהשנים ברור, היו.
 נבעו תחילה הערבים. של ושביעות-רצונם מאושרם נבעו לא ישראל

 רק כשלא ו,948ב- הנוראה תבוסתם מחמת הערבים של מתדהמתם
 מיליון חצי ברחו גם אלא השכנות, ערב מדינות של צבאותיהן הובסו
אינטל הנחיה וללא מנהיגות ללא נותר היתר ואילו ישראל, ערביי

ופוליטית. קטואלית

 כשהערבי התדהמה, המשך של היה תוצר הבאות השנים עשרים "שלום״
 ערבי נסיון כל ף ההוד והנצחי הכל-יכול הציוני בשלטון צופה הישראלי

 של הגבלה חרותו את והמגביל בחייו השולט צבאי במימשל למגרו;
 ׳הפלשתינים׳ אחיו ועם בכלל, אחרים ערבים עם ממגעיו בניתוקו ממש:
 בשורותיו; לאומנות של אפשרית צמיחה בל שהוגבלה כך בפרט,

 על-ידי בקלות שנקנתה וריאקציונרית מושחתת פאודלית ובמנהיגות
 השרוי הערבי הכפר בחיי מוחלטת שליטה שלטה ואשר ישראל, ממשלת
הפרימיטיביים. בתנאיו

 מודרניות לערבים להקנות היהודים למאמצי הודות השתנה, הכל עתה אך
 מודרנית וחברה חינוך-חובה של בנסיבות הגדל הצעיר הערבי והשכלה.

 אך היהודים, את הוא אף שנא שאמנם הפלאח, מאביו, בתכלית שונה
 שזכה הכלכלית הקידמה ניצול ותוך ייאוש, מתוך שלטונם עם השלים

 בתו. גם גוברת, ובמידה - בנו כך לא זה. יהודי שלטון של מידיו בה
 יותר המציאותית התנגדותם ולמרות היהודים של האוילית לשמחתם

 זה דור ומתוחכם. חדיש חדש, ערבי דור מתהווה הערבים הזקנים של
 - יותר לאומני יותר, קיצוני העולם, בעניני יותר מתמצא יותר, משכיל

 ״זכויות לתבוע אומר גמר הוא לכל, מעל פחות. הרבה הרבה, ומבסוט
 ״אל- דור מאז לערבים קמו רבים ״אוניברסיטאיים״ דורות ערביות״.

 המדהימה צמיחתו את בסיפוק תאר אמנם רבין הממשלה ראש ארד";
 הערביים הסטודנטים ואילו מפלגתו, בפורום הערביים המשכילים דור של

 ההתפתחות של משמעותה את יותר רבות ובכנות בבהירות הבינו הם -
הזאת.

 אקדמית מקצועית שכבה קמה האחרונות השנים עשרה חמש או ״בעשר
 והתחייבות תודעה של גבוהה דמה בעלת שכבה ישראל, ערביי בקרב

 העברית באוניברסיטה למשפטים סטודנט בשארה, עזמי דברי - פוליטית״
 הוסיף לא בישארה בקמפוס. )רק״ח( הקומוניסטית המפלגה ומנהיג

 והמביכה הנבוכה מ״מדיניותה״ נבעה אלה חרשים ערבים של שיצירתם
 שיחוד של באמצעים הערבים אהבת את לרכוש השואפת ישראל של

וכלכלי. חברתי חינוכי,
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 בחינוך המושקעים הדולרים מיליוני של האמיתית התוצאה אפוא מהי
 העל-יסודי? בחינוכם המושקעים המיליונים מאות ושל גבוה, ערבי

 ״המתקדמת׳( הפרוגרסיבית״)או הלאומית ״התנועה זכתה 1979 בדצמבר
 באוניברסיטה הערביים הסטודנטים בוועד לשליטה בבחירות בנצחון

התנועה: תבעה במצעה העברית.
ישראל; מדינת של חיסולה את הדורשת הפלשתינית, האמנה קבלת *
ישראל; של במקומה ודמוקראטית״ חילונית פלשתין ״מדינת הקמת *
עצמית. להגדרה הפלשתינים ממאבק כחלק טרור פעולות עם הסכמה *

 שנתקלו באוניברסיטה ואורחים סטודנטים הופתעו ,1979ב- ובאמת,
 שחולקו הפלשתינית״, הלאומית ״האמנה של משוכפלים בעותקים
 פלשתינה ״חלוקת :20ו- 19 סעיפים בלטו האמנה סעיפי בין בקמפוס.

 לחלוטין... בלתי-חוקיים מעשים היו ישראל מדינת והקמת 1947ב-
 אינן פלשתינה עם דתיים או היסטוריים קשרים על היהודים טענות
ההיסטוריה...״. עובדות עם אחד בקנה עולות

 משבילים של דור עיצבו ישראל מדינת מנהיגי של הנמרצים מאמציהם
 של תוצרה הם נצחית: אירוניה של מקור המהווים ערביים ומנהיגים

 ערבית. מדינה של לטובתה לפרק חפצים הם שאותה היהודים מדינת
 מחמוד שהתראיין בראיון לעיין כדאי כלשהו, ספק בלבך מקנן עוד ואם

 לוד תושב ישראלי ערבי מוחרב, אומר בכנותו. המצטיין ראיון מוחרב,
 שהופיע בראיון העברית, באוניברסיטה הערביים הסטודנטים ועד ר ויו״

:1978 בינואר ב״מעריב״
 בלתי-נפרד חלק מהווים באוניברסיטה, הערביים הסטודנטים ״אנחנו
 נאבקים״. אנו מטרותיו וקידום ובשרותו הפלשתיני, הערבי מהעם
 האזרחות לוד. העיר תושב פלשתיני, הריני האישי, ולגורלי לי "אשר

 למדינת שייך עצמי רואה ואיני בה מכיר אינני עלי, נכפתה הישראלית
 ובדרכון ישראלית זהות בתעודת להחזיק אותי מחייב החוק ישראל.

 פלשתיניים... ודרכון זהות תעודת מעדיף הייתי כפלשתינאי ישראלי.
 המדינה של הריבונות בתחומי לוד תמצא הסופית המטרה לכשתושג

 כמובן... פלשתין, זו? דמוקראטית מדינה תקרא איר הדמוקרטית,
 היהודי העם של הסטורית, לה קוראים שאתם בזכות, מכירים ״איננו
 לעם רק יש הזאת, הארץ על שלנו... היסודי העיקרון זה ־ הזאת לארץ

היסטורית״. זכות הערבי-הפלשתיני

 בקרב העיקריים הבוהות משני אחד הלאומית, התנועה חבר הוא מוחרב
 ׳׳המתון׳׳, האחר, הכוח כי לציין, מאלף בישדאל. ערביים סטודנטים

שכוונו בדם, המגואלות האדמה יום מהומות את שהנהיגה רק׳׳ח, הנו
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 אין אך פצועים. ועשרות הרוגים ששה בעקבותיהן והותירו הממשלה נגד
 הערביים הסטודנטים כל של הסופיות תקוותיהם בין מהותי הבדל כל

מעול שישוחרר ׳׳פלשתין״ של חלק בכל ערבית ריבונות בישראל:
״הכובש״.

 השנאה .סימני מאכזב. דבר שום בכך שאין וודאי חדש, שום בכך אין
 ברורים היו להשמידה העז ורצונם לישראל הערבית האינטלקטואלית

 יום במלחמת סואץ תעלת את מצרים צבא שחצה יום באותו כל. לעין
 הגליל״. את נשחרר וברוח ׳׳בדם שקבע: מחתרתי כרוז הופץ הכיפורים

 מעשרים ביותר ערביים טרוריסטים על-ידי שבוצע האיום הטבח בליל
 האומה היתה ו,974ב- מעלות, הגלילית, בעיירה יהודיים תיכון תלמידי
 העברית באוניברסיטה הערביים הסטודנטים הכל. לא אך באבל. שרויה

 הצופים, בהר שלהם במעונות ושמחה רעשנית מסיבה ערכו בירושלים
היהודים׳. ׳למדינת לסייע שרצו מהמערב תמימים יהודים של נדיבותם פרי

 ההתשה במלחמת אח ששכלה יהודיה סטודנטית הגישה בבוקר למחרת
 עדויות, ונגבו חקירה החלה הסטודנטים. לדיקן חריפה תלונה 1970ב-
 הסבירה האוניברסיטה הנהלת ננקט. לא משמעתי צעד שום אך

 על ולשמור מתחים להרפות העיקרן שתפקידה היהודיים לסטודנטים
 ההולמת זו, הצהרה ויהודיים. ערביים סטודנטים בין העדינים היחסים

 הוועד את או באמריקה יהודיות נשים של הלאומית המועצה את אולי
 מראש. לצפותן היה שניתן לתוצאות הביאה היהודי-אמריקני,

 שניה. בתקרית מעורבים הערביים הסטודנטים היו ימים שבועיים תוך
 של חייהם את שקיפדה השואה זכר את המנציח והגבורה השואה יום

 העברית באוניברסיטה - שנה מדי שצויין כפי - צויין יהודים מיליון ששה
 כנופית ניפצה לילה באותו המעונות. בפתחי זכרון נרות הדלקת על-ידי

 החקירה בעוד הנרות. את שהכילו הכוסות את ערביים סטודנטים
 הנרות חוללו - צה״ל לחללי הזיכרון יום - הבא בשבוע בעיצומה,
 מצד להחלטה הביאו זועמות מחאות ישראל. חיילי של לזכרם שהודלקו

 הנהלת אך האשמים, הסטודנטים את להשעות אוניברסיטאית וערה
 ׳חומרת נגד ערעורם את קיבלה - טוב״ רצון של ב׳׳מחוה - האוניברסיטה

 לא הישראלית. ההשכלה ספסלי אל לשוב לסטודנטים והתירה העונש,
היהודים. של לחולשתם נוסף סימן הערביים הסטודנטים בכך ראו לחינם

 זכרון. נרות חוללו שוב 1980 השואה ביום כי זה בהקשר לציין )יש
 את מכבה כשהוא מעשה בשעת שנתפס השאם, סולימן ערבי, סטודנט

לנרות״(. זקוקים אנו אין במעונות, לנו שיש באור ״די הגיב: הנרות, אחד
)
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 בהנהגתו העברית, האוניברסיטה הנהלת של המעוררת-רחמים חולשתה
 סטודנטים מצד מוגברת לחוצפה בהכרח הביאה הרמן, אברהם הנשיא של

 נפגשו לשיאה, הטרוריסטים פעילות בהגיע ,1974 בשלהי ערביים.
 לארגן הסטודנטים הסתדרות ראשי עם המודאגים האוניברסיטה פקידי

 המתגוררים הסטודנטים שכל הוחלט החשופים. במעונות שמירה תורנות
 ארגון תור. על-פי בשמירה חלק יטלו - בכללם והערבים - במעונות

 ערבי סטודנט ״שום הלשון: בזו תגובה מיד פרסם הערביים הסטודנטים
 מתייחסים זה הפדאיון)במונח אחינו נגד המכוונת בפעילות ישתתף לא

 בהקרבה כרוך הדבר יהיה אפילו אש״ף(. של לטרוריסטים הערבים
הפלשתינית״. המהפכה של מחירה חלק זה כי - עצמית

 הופיעו 1.12.75ב- הערביים הסטודנטים שכינסו העתונאים במסיבת
 שונאי- שני עם יחד - נחס ונביל אמין ריאד מנעא, אדל - ערבים שלושה
 להסביר זה, מעין במפגש בלתי-נמנעים כנראה שהם יהודיים, ישראל

 היא בי ״בלתי-צודקת לשמור הדרישה את כינו הערבים התנגדותם. את
 מלחמתם שאת תחושתם היא כמובן, המצפון, מצפון״. של בענין כרוכה

 סטודנטים שני בינתיים, צודקת. מלחמה הרי והיא הטרוריסטים, נלחמים
 הסכמתם את הביעו האוניברסיטה, מן יגורשו כי כנראה, שחששו, ערביים
חדרם. את להצית נסיון נעשה לנובמבר 28ה- בליל לשמור.

 מן וחבריהם ערבים כמאתיים באוניברסיטה התאספו בדצמבר 23ב-
 לצורך ״קמפוס״, לעצמה שקראה קבוצה חברי הקיצוני, היהודי השמאל

 על מתביישים ״איננו כתוב: היה שבידיהם השלט על מחאה. הבעת
יותר. גלויה נעשתה מ״ישראליים״ הפיכתם פלשתינים״. היותנו

 הערבים מן תבעה יהודיים סטודנטים של בחתימתם המונית עצומה
 בדרישתם ותמכה איתן האוניברסיטה עמדה בתחילה חובתם. את למלא

 ב״משבר מכירה שהיא הנהלתה הודיעה לפתע ואז היהודים. של זו
 ליישב דרך מצא שלא שמי לכך והסכימה הערבי הסטודנט של המצפון״

החובה. מן ייפטר מצפונו עם שלו השמירה חובת את

 חיפה, באוניברסיטת לפטור דומות תביעות להעלאת הביא זה נצחון
 מאבקם במסגרת ערבי. הוא התלמידים מאוכלוסיית מדהים אחוז שם
 היהודי הסטודנט של חייו על איומים הושמעו הערביים הסטודנטים של

 ערביים סטודנטים שני והואשמו בשמירה, החייבים רשימת על המופקד
 על ובאיומים יהודי סטודנט של בחטיפתו חנא ודיר עספיה הכפרים מן

 חיפה אוניברסיטת הנהלת הסכימה לבסוף לשמור. הסכמתו בשל חייו
 של חודשי כופר תשלום תמורת השמירה מחובת הערבים את לפטור

דולר(. מחמישה פחות הימים, )באותם לירות. שלושים
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 תומכי ערביים שסטודנטים היהודים, של דרישתם שעצם היא, האמת
 האבסורד תיאטרון במסגרת שנוצר המצב מגוחכת. היתה ישמרו אש״ף

 ללמוד תומכי-אש״ף לערבים המתירה עברית אוניברסיטה של היה הזה
 תובעים היהודים ואילו לסטודנטים, הניתנות מהטבות וליהנות במסגרתה

שותפיהמ-לאידיאולוגיה. מפני עליהם יעזמרו אלה ישראל ששונאי

 ניזונו ערבי)אשר לב ואומץ הגטו בסגנון ישראלית הססנות של זה צירוף
 1975 בחורף אלימות. לידי לראשונה הקמפוס את במהרה הביא הדדית(

 קומוניסטי, עיר בראש הערבית, הלאומנות מרכז נצרת, העיר בחרה
 למוקד שנהיה היהודית, והמדינה הציונות של נלהב שונא זיאד, תאופיק

 המאבק את הנהיג במיוחד, ערבית. לאומנות של חדשה התגברות של
 צפוני, אזור אותו הגליל. באזור מלא( פיצוי )תמורת אדמות הפקעת נגד
 היווה הכללית, מהאוכלוסיה 500/0ב- הנאמדת הערבית האוכלוסיה בעל
 לעודד כבירים מאמצים ונעשו היהודים, מדינת על חמור בטחוני איום

 להכריז ההפקעות פרשת את ניצלו הערבים בתחומיו. יהודים התיישבות
 אל שהתלוותה ובאלימות (,31.3.76) האדמה״ ב״יום כללית שביתה על

 המשולש ושל הגליל של הערביים התושבים תקפו שבמסגרתה השביתה,
 ששה נהרגו מולוטוב. ובבקבוקי באבנים וחיילים שוטרים יחד גם הקטן

ערבים.

 לקיים ערביים סטודנטים (19.5.76)ב- התאספו העברית באוניברסיטה
 ערבי!״ ו״הגליל הכיבוש!״ ״הלאה ולצעוק: שנהרגו לערבים אזכרה טכס

 עבריים. שירים ושרה הלאום דגל את הניפה מולם שעמדה יהודית קבוצה
 אחר-כך מסרו ראיה עדי כבדות. אבנים התעופפו הערבי הצד מן לפתע,

 מספר רישוי לוחית בעלת ״קורטינה״, מכונית בסמוך הערבים החנו כי
 ארבעה היהודים. על שהושלכו אבנים שקי ממנה והוציאו ,755-982

 קשה, נפצע בלומנטל, אלחנן מהם, אחד נפגעו. יהודים סטודנטים
בראשו. ונותח אושפז

 בחריפות האשימה ראודל, אריאלה בקמפוס, היהודיים הסטודנטים ראש
 היא לערבים. בכניעה הרמן הנשיא ואת האוניברסיטה הנהלת את

 תביא במעונות ערביים סטודנטים מאות חמש של שנוכחותם הזהירה ,
ההתחלה״. ״רק היתה התרחשה שכבר ושהמהומה דמים, לשפיכות

 ההשכלתי בקידום הטמון הברור האיום על ישראל ממשלת תגובת ואילו
הערבי?
 ״מומחים״ צוות של מימצאיו את החינוך משרד פרסם 1976 בינואר

 של בראשותו חברים עשר ארבעה בן חינוך, לעניני וערביים יהודיים
״שלום של הדוברים לאחד להפוך היה )שעתיד פלד מתתיהו השמאלן
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 היסודות על השתתתו תוך הערבי, בחינוך רפורמה תבע הצוות עכשיו״(.
 של הייחוד הדגשת ״תוך הערבית התרבות של והמודרניים המסורתיים

 ניתן שלא ברור הערבית״. וההיסטוריה הספרות של הלאומי אופיין
 שוני תחושת הערבי הצעיר תוך אל להחדיר יותר המיועד דבר להמציא
היהודים. של חשבונם על הכל וכמובן, זו, מתכנית - לו שנגרם ואי-צדק

 בתשובה ,1978 בספטמבר להתעורר. בישראל הממשלה סרבה הכל למרות
 בתי של רמתם לשיפור עטשה זיידן הערבי הכנסת חבר של תביעתו על

 אליעזר מר והתרבות, החינוך משרד מנב״ל הצהיר הערביים, הספר
 חסותו תחת הערבי במגזר החינוך עניני את שלקח (,27.9.78שמואלי)ב-

 עשרים עוד הקציבה הכספיות, בעיותיו למרות החינוך, משרד האישית.
הערבי. לחינוך לירות מיליון

 ילין דוד על-שם עבריים למורים מהסמינר קיבלו ,1976 ביוני לפני-כן,
 את הראשונות הערביות המוסד בוגרות וארבע עשרים בירושלים

 יסודיים ספר בבתי כמורות שלהן, ההוראה רשיונות ואת תעודותיהן
 גילה לא שבוודאי החינוך משרד על-ידי ומומנה גובשה התכנית ערביים.

 בראש שיעמדו ערביים משכילים לייצר החרוצים במאמציו רשלנות שום
 לחיסול ילין, דוד על-שם עבריים למורים הסמינר לחיסול המאבק
ישראל. של לחיסולה גם וכמובן, - הישראלי החינוך משרד

 ערביים, לענינים בגין הממשלה ראש של יועצו הכריזו לכך בהתאם
 קרן שהוקמה ,1978 במרץ היהודית, והסוכנות והתרבות החינוך משרד

 מצטיינים ערביים לסטודנטים מילגות מאה להעניק חדשה ממלכתית
 במטרה מחקרים שנערכים גם, הצהירו ישראליות. באוניברסיטאות

 ערביים- תיבון תלמידי גם שתכלול כך הקרן של תחולתה את להרחיב
יהודי. כסף די הקרן לרשות יועמד אם ישראליים,

 על-ידי המסופק החינוך הוא בישראל אש״ף של ביותר החזק נשקו
 היהודים מדינת לערביי-ישראל. יהודיים, כספים באמצעות היהודים,
 המלמדים מן מתעלמים או - מלמדים גוברת, במידה שהם, מורים מכשירה

 אחר? לדבר לצפות אפשר איך ובאמת, לתלמידיהם. ערבית לאומנות -
 לפלשתינה, הבריטית המלכותית המשלחת דו״ח טען 1937ב- כבר הרי

 ערבית׳. ללאומנות ל׳סמינרים ממלכתיים בתי-ספר הפכו ערביים שמורים
 אי ערבי, ״מורה כתב: בפלשתינה ערבי בחינוך שעסק פקיד-לשעבר

 נאמנות ממנושיטע לצפות - ביותר הפרוע בדמיוננו אפילו - היה אפשר
 עמו״. של הלאומי קיומו תחת יומ-יום חתרה לדעתו אשר לממשלה,

המנדטורית״(. בפלשתינה ערבי ״חינוך תיבאוי, )א״ל
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 מורים ידי על - נאמרות כבר הן לא, - שייאמרו אפשר ממש המלים אותן
 מי - והם ישראל. מדינת של היהודית ממשלתה תחת המכהנים ערביים
 העוין המשכיל, החדש, הדור את מאמנים - סביל באופן ומי פעיל באופן

אש״ף. של והשונא...

 בבתי- הגוברת למדינה הגלויה העוינות את ׳׳מעריב׳׳ חשף 1979 בדצמבר
 משרד פקיד של דבריו את ציטט העתון הממלכתיים-ערביים. הספר

 סיסמאות משמיעים ומורים בשיעורים עולים פוליטיים ״נושאים החינוך:
 שיגרתיים״. הם אלה מקרים המדינה. של קיומה בעצם הכופרות

 את למנוע ואחר-כך כאלה דברים אירעו אם לברר שתפקידם המפקחים
 האלה. ההצהרות עם מזדהים קרובות, לעתים בעצמם, הם - הישנותם

 אחד אמר שנים, שלוש לפני שהתקיימה מפקחים "בישיבת העתון: כותב
הילדים״. את אחנך וככה פלשתיני, ערבי ״אני המפקחים:

ב״מעריב״: עליהם שנמסר האירועים בין
 שני עבר אל המורה צעק מעראבה בית-ספר שערך ליריחו במסע *

 האלה המדים את ללבוש לכם ״תתביישו בצה״ל: המשרתים בדווים
אדמתכם״. את שודדים ויהודים בצבא, ולשרת

 בוגדים ״הערבים לכתתו: מורה אמר העצמאות, ביום רמה, בכפר *
היהודים״. של העצמאות יום את שחגגו על בעמם

 ישראלי: דגל הנפת בטכס בסכנין מורה אמר 1977 העצמאות ביום *
 העצמאות״. יום ולא השעבוד יום לכבוד הדגל הנפת טכס "היום
 הנפת טכס לכבוד לקום מורים שלשה סרבו שעב, בכפר יום, באותו
המדינה. דגל את לכבד מאחרים למנוע וניסו הדגל
 ערבים- ותלמידים מורים של הסמלי ליעדם הדגל הפך בכלל,

 דגל על תלמידיו את ללמד מורה מסרב בטייבה כאחד. ישראליים
 ושל הכיבוש של סמלים הם הכחולים הפסים "שני שהרי ישראל,

ולפרת״. לנילוס עד להתרחב השאיפה
 לגזרים. הלאום דגל את בטוראן תלמידים קרעו 1978 ליוני 18ב- *

 בעבר שונות בהזדמנויות הזה בדבר שאירע הודה בית-ספר מנהל
 של מקרים ״היו ״מעריב״: לפי עליהם. דיווח שלא על והתנצל
 וכתיבת הלימודים, לוחות על אש״ף דגל ציור המדינה, דגלי שריפת
 בתי הנהלות של הולמת תגובה היתה לא אלה לכל שיטנה. חיבורי
המורים״. או הספר

 עם לשוחח כדי בנצרת רבין הממשלה ראש ביקר 1974 בנובמבר *
 שזיעזעו שאלות אותו שאלו הערביים התלמידים תיכון. תלמידי

 מערכת במאמר ״מעריב״ קבע כאחד. ובסגנונן בתוכנן המדינה את
הפרו-אש׳׳פית שהתסיסה עצמו את שהישלה מי היה "אם (28.11.74)
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 הפגישה אתמול באה הירוק, לקו שמעבר לשטחים ורק אך מוגבלת
 הספר בתי של הגבוהות הכיתות ותלמידי רבין הממשלה ראש בין

פניו״. על וטפחה בעיר והערביים היהודיים
 בנסיון טייבה מכפר תיכון תלמידי ארבעה הואשמו 1978 בפברואר *

 כשהובאו אנטי-ציוניות. סיסמאות ובציור אוטובוסים שני להצית
 השוטרים את תלמידים מאות רגמו מעשיהם, את לשחזר לכפר

משימתם. השלמת את מהם ומנעו באבנים

 עשרות עם המשפט בבית הופיע אבו-עטיה, עבר־ל-חמיר הכפר, כשראש
התלמידים. ישוחררו לא אם כללית שביתה בהכרזת איים מתלמידיו,

 ,1978 ביוני ערביים תיכון תלמידי בין שנערך שבסקר פלא שאין כך
 בל )כמעט פלשתינית מדינה בהקמת תומכים שהם 84׳}י0 גלויות קבעו
 השפעתם ומטרת יעדם הם התיכון תלמידי דעה(. מלהביע נמנעו היתר

 מקצועיות שאפשרויות ומאחר באוניברסיטאות, הערביים הסטודנטים של
 הם שם להוראה, האוניברסיטאות בוגרי רוב מגיעים מוגבלות אחרות

 מזמינים העזות, ) האנטי-ישראליות תחושותיהם את בהצלחה מעבירים
 האספה אחרי מעניינת, בהתפתחות האוניברסיטה. לקרית תיכון תלמידי

 בקשו העברית, באוניברסיטה ווייז באולם הגלויה האנטי-ישראלית
 עם שם להיפגש ,1980 לפברואר בעשרה האולם את לקבל שוב הערבים
 לתת המוסד סרב הקודמת באסיפה שנרכש הנסיון לאור תיכון. תלמידי

 לשנות ההנהלה את שכנעה ״ספונטנית״ ערבית הפגנה אך מבוקשם, את
החלטתה. את

 את לבלות מטייבה תיכון תלמידי ערביים סטודנטים הזמינו 1978 במרץ
 מסיבה פרצה העברית. האוניברסיטה של "הדסה״ במעונות השבוע סוף

 שאין בחריפות טענו יהודים סטודנטים ואסלות. כיורים וניתצו פראית,
 רק לא שיקפו שהמעשים ברור, כזה. דבר שאירע הראשונה הפעם זו

במדינה. וזלזול שנאה של פוליטי ביטוי גם אלא עליזות רוחות

 את יודעים שאינם משכילים ערבים-ישראליים של החדש הדור עיצוב
 הציונות עם עימות עבר אל בגלוי הנע בקרב, התבוסה של המר טעמה

 ששת מלחמת בעקבות מוגברת בתנופה זכה המדינה, של יהדותה ועם
 היהודים הפכו אירוני שבאורח הוא יהודי צבאי נצחון שוב, הימים.

 ערביי יכלו שנה עשרה בתשע לראשונה נוספת. פוליטית לתבוסה
 שקראו לא-ישראליים, אחרים, ערבים עם ולשוחח להיפגש ישראל
 היהודים של עזיבתם יום על בגלוי ושדיברו ״פלשתינאים׳׳ לעצמם

דג לא חלב, לא ואף בשר שאינם לפתע, תפסו ישראל ערביי השנואים.
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 היהודים רק שהרי תמיד, ידעו זה ישראלים)את אינם הם עוף. לא ואף
 מאז שחלפו השנים שכל לפתע, להם התברר כעת אך אחרת(. טענו
 ׳פלשתינאי׳ ע׳׳י נחשבו הם היו! לא ״פלשתינאים׳׳ גם ישראל, מדינת קום

 קיבלו ואף - יהודים אותם עם פעולה ששיתפו לבוגדים המערבית הגדה
 התלכדו אחת בבת אדמתם. את מעמם שגזלו - מידיהם ישראלית אזרחות

 לא לעולם החדש. הקיצוני הישראלי הערבי את המעצבים הגורמים כל
לקדמותו. המצב ישוב

 אלא המערבית, הגדה ׳׳פלשתינאי״ עם חדשים מגעים שנוצרו רק לא
 פלשתין״ ב׳׳שבוע לכן, עמם. פעולה לשיתוף הניסיונות החלו שגם

 ישראליים. ערבים השתתפו זית, וביר לחם בית במכללות 1978ב- שנערך
 שהדפיסו רק לא מאבקם. אחדות את והפגינו ה״שבוע״ בארגון סייעו הם

 באש״ף, לתמוך הקורא עלון וחילקו ערביימ-ישראליים סטודנטים
 ללמוד ערבימ-ישראליים סטודנטים מספר החל לחוק שבניגוד אלא

 ביר מפללת של הקודם נשיאה אכן, המשוחררים. שבשטחים במוסדות
 ישראל על-ידי שגורש באש׳׳ף, התומך נאצר, הנא רמאללה(, )ליד זית
ו:979 בינואר כוויתי לעתון אמר הסתה, בשל 1974ב-

 של השבי מהעבר צעירים מערבים למנוע הישראלים מאמצי כל "למרות
 היום מרצים שלושה לנו יש במכללה, וללמד ללמוד )ישראל( הירוק הקו

אחדים. סטודנטים ועוד )ישראל(1948ב- שנכבש מהאזור

 הפלשתיני העם בני כל בין הקשרים חידוש הוא היפים הדברים ״אחד
בכובשים״. המלחמה על מקל אף וזה בפלשתין, הגרים

 לשטחים ישראל מדינת בין הגבולות פתיחת לאמיתה. אמת זה בל
 כאמצעי המטומטמימ-להפליא הישראלים בעיני נראתה המשוחררים

 שלטון תחת שטוב בשטחים, להשפיע המפוטמים ישראל לערביי לאפשר
 ערביי יקרה. אשר הוא שההפך מבין היה ילד אפילו כמובן, ישראל.
 עמם בני עם קבוע באופן להיפגש הזדמנות פתאום קיבלו ישראל

 - המשותפת במטרתם הישראלי הערבי בעיני שנראה מה למען הנאבקים
 ישראל ״ערביי (:22.1.79)קואסמה פאהד חברון, עיריית ראש אמר חרות.
 ואנחנו שהם העובדה לטשטוש דרך אין כגורלנו. וגורלם זרים, נותרו

 גורעת אינה ישראל תושבי היותם ועובדת עם, אותו של חלקים מהווים
פלשתינים״. מהיותם

 של "יעודה נאצר: זית, ביר נשיא הוסיף בעתונות שפורסם עמו בראיון
המדינה תיבנה סביבו אשר גרעין לשמש בביר-זית הערבית המכללה

85



באוניברסי הכשרה העוברים הערבים הסטודנטים אכן הפלשתינית׳׳.
 זרע הם ממש. אור באותו עצמם את רואים ישראל של היהודיות טאות

 הם ״.1948ב- שנכבש ״פלשתין בשטח העתידים ״פלשתין״ מנהיגי
 אש״ף מנהיגי והם התיכון לתלמידי אישיות ודוגמאות מנהיגות מספקים

מחר. של

 דווקא אירעה המדהימה הערבית החוצפה שהתגברות הוא המכאיב הדבר
 יוסף ״מעריב״, כתב כך על העיר הקשוחה-לכאורה. בגין ממשלת תחת

 בחודשים יצרה לשלטון הליכוד ״עליית :1978 באפריל כבר צוריאל,
 הקשחה צפו אשר והשטחים, ישראל ערביי אצל מסויים מתח הראשונים
 החדשה הממשלה בי נתחוור קצר זמן כעבור אן כלפיהם. במדיניות
מזה״. למעלה לא אם כקודמתה. ליברלית

 של בעוינותם בלתי-נמנעת להתגברות עדות היו האחרונות השנתיים
 הסטודנטים לראשות בבחירות נצחונה אחרי למדינה. ערביים סטודנטים
 במעונות רשמית לשכה תל״פ פתח העברית, באוניברסיטה הערביים

לאומית ״תנועה מרהיב: שלט ותלתה שטרן, ברחוב הסטודנטים
 איך או בבחירות, להתמודד הורשתה כזאת קבוצה איך פרוגרסיבית״.

 קשה חתרנותם, בשל לדין מובאים ואינם סטודנטים נשארים חבריה
 לסטודנט שהרשתה באוניברסיטה המדובר כי לזכור יש אך להסביר,

 של בקפטריה פצצה שהטמין מחבלים בתא חבר סאור, פראס ערבי,
 המוסד הסוהר. מבית שחרורו אחרי בלימודיו להמשיך האוניברסיטה,

בלבד. אקדמיים הינם לאוניברסיטה לקבלה שהקריטריונים "הסביר״

 על תל״פ הודיעה 1978 בדצמבר לאור שיצא ״איתיחאד״ בבטאונו
 פלשתין״. של כלשהו בחלק הציונית בישות שיכיר ל׳׳הסכם התנגדותה

 במאבק ותסתיים והפגנות בעלונים ״שתתחיל מלחמה תבעו הסטודנטים
 ל׳שטחים מוגבל המאבק "אין התנועה: הבהירה לכל מעל מזוין״. צבאי

הערבית". המולדת חלקי כל את בו ולכלול להרחיבו יש המוחזקים׳.

 ש׳׳זכות תביעה שכלל מצעה את התנועה חילקה שלה הבחירות במערכת
 ההמונים את גם תכלול הפלשתיני העם של העצמית הלאומית ההגדרה

 סטודנטים חלקו 1979 בינואר לכן והמשולש)הישראליים(״. הגליל יושבי
 הציונית״. ״הישות והיעלמות באש׳׳ף תמיכה שתבע עלון אחדים ערביים

 המועצה של דמשק לכינוס מברק שגרו ערבים מספר יתר-על-כן,
 באותה אש״ף של במאבקו תמיכתם את הביעו ובו הפלשתינית, הלאומית

ציונית״. ״ישות
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 סטודנטים לגירוש דרישות נוספים; ״זעזועים״ בישראל; רוחות סערת
 אלוף אך אצבע. נקפו לא שבעצנלן מהאוניברסיטאות, תומכי-אש״ף

 מהסטודנטים ששה שריתקו צווים הוציא הקשוח בן-גל אביגדור
 מספיק זמן חודשים, שלושה בתוקף להיות אמורים היו הצווים לכפריהם.

 ולהמשיך לשוב להם ולאפשר לאומיים לגיבורים מקבליהם את להפוך
בהסתתם.

 כפר עראבה, תמרה, שונים: ישראליים כפרים מששה מוצאם הששה
 שנים של קנקנם על לתהות מאלף ואוס-ל-פהם. סנדלה מוסמוס, יאסיף,

 המדיניות של אי-השפיות של בהירה תמונה לקבל כדי הסטודנטים, מן
 תעמולה ועלוני עצמיים מזל-טוב איחולי תוך המייצרת, הישראלית
 יוצריהם על לקום המנסים הגלמים את לגוים, כמינחה המוגשים

להשמידם.

 באוניברסיטה שלו המוסמך לימודי את משלים ,24 בן אג׳בריה, מסעוד
 מוסמוס בכפר גר הוא משפטים. לומד וגם בינלאומיים(, )ביחסים העברית

 ישראל ערביי היו שיריו את חוסיין)אשר רשיד ׳משורר-אש״ף קבור שם
 שחובה וטשרניחובסקי, ביאליק של עטם פרי במקום לקרוא מעדיפים

 יכולה כולה משפחתו - סטודנט הוא מסעוד רק לא אך ללמוד(. עליהם
 והליכוד: העבודה של והראש״ ״הבטן מדיניות לבעלי גאווה מקור לשמש

 הערבים. יאהבוה למען ישראל תוצרת ומתקדמת, מודרנית משפחתו
 ה״דתית״; בר-אילן באוניברסיטת כימיה לומד סעיד אחיו מסעוד, מלבד

 צעירים ואחיות אחים וחמישה בהדר-עם, למורים בסמינר לומדת אחותו
 הם אף וילמדו היום יבוא כמובן, תיכון. בבית-ספר לומדים יותר

ומסר המשפחה אצל ביקר ולטר יוסף ״מעריב״ כתב באוניברסיטה.
 מסעוד כמו ומדברים חושבים שכולם למד אתה קצרה ״משיחה (:16.2.79)

הבכור״. האח
 באוניברסיטה הסטודנטים עתון שעורך בכך כשנזכרים מבהיל, משפט

 אג׳בריה. מסעוד עם לפנים שקיים בשיחה נזכר בנדר, אריה העברית,
 נהרות לשפוך עלינו הפלשתינית המהפכה את לבצע ״כדי הערבי: אמר
דם״. של

 - קטנה הערבית משפחתו מאוס-ל-פהם. מוצאו ,21 בן מהג׳נה, ג׳מל
 הוא מהג׳נה מורה. - ואחד תיכון, בגיל מהם ארבעה ילדים, ששה רק

 הוא הישראליים. קצרי-הראי על-ירי המטופחת ההשתלבות של תוצרה
 אותי היפלו ״לא ואומר: בעפולה, )כמעט( היהודי בתיכון בעיקר למד

 ואחרי הציוניים, לשכניו הניתן חינוך באותו שזכה אחרי וכך, לרעה״.
 ספרדים יהודים אלף חמישים אשר בעוד העברית, לאוניברסיטה שנתקבל

בדמשק: לאש״ף מברקו על מהג׳נה אומר בחוץ, נותרו חסרי-אמצעים
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 אנו וכאחרים, ישראל, מדינת בתחום פלשתיניים ערבים שאנו "הדגשנו
 הוא הציוני המשטר הפלשתיני... העם של הנציג הוא שאש״ף טוענים
דיכוי...״. של משטר

 הערבים כלפי ישראל מצד וברורה עקבית מדיניות של המוחלט היעדרה
 הארצית הערביים הסטודנטים כשהתאחדות שבועיים, כעבור נחשף

 העם של הבלבדית המנהיגות את באש״ף רואה היא שאף הצהירה
 הבאה שבשנה פלא אין לביתו. רותק לא איש נעצר; לא איש הפלשתיני.

הערבית. החוצפה גברה

 העברית באוניברסיטה היתר ללא הפגנה ערכו ערבים סטודנטים
 חסיד שכם, עיריית ראש של המתוכנן גירושו נגד למחות 1979 בנובמבר

 הכריזו ההפגנה, ראשי את השעה כשהמוסד שקעה. באסם אש״ף,
 ישראל הדיקן, חוקית(. )בלתי המונית מחאה על הערביים הסטודנטים

 יהודי-ערבי, עימות מפני שחשש חוט-שידרה, חסר אקדמאי משולם,
 צווי את לבטל והבטיח ההפגנה, את שיבטלו הערבים בפני התחנן

 עארפת!״ ״כולם וכשקראו נערכה, הערבית ההפגנה אולם ההשעיה.
 בשרשראות, בשימוש שהתאפיינה מהומה פרצה שלנון״, כולה ו״המדינה

 קבוצת נוצרה נפצעו. יהודיים סטודנטים שלשה וסכינים. אבנים
להם". שנמאס ״הסטודנטים בשם יהודיים סטודנטים

 במסווה להסית, החלו - שקטים" ל״הכי תמיד שנחשבו - הטכניון ערביי
המדינה. נגד מזרחי״, פולקלור ״ערב של

 וחיללו במעונות בחדריהם מזוזות עקרו בטכניון הלומדים כשהערבים
 המזוזות שרידי את שלנו( )ישראל י״ש תנועת פעילי הגישו אותן,

 האחראים. את להעניש ודרשו הקמפוס, של הבטחון לקצין החרוכות
 ״ניצים״. הנחשבים אלו ובתוכם כנסת לחברי גם י״ש פעילי פנו במקביל,
 של והתוצאה אמצעים נקיטת ואפס חקירה אפס מעשה, אפס התוצאה:
צלבי-קרס. ציור היה הבא השלב הערבית. החוצפה התגברות התוצאה:

 הטכניון הנהלת הוא: נהפוך המוסדות. מצד תגובה שום באה לא אז גם
 קבל-התורמיס-מחו״ל להציג כדי הרוחות״ את ״לצנן דאגתה שכל ־

 יהודים של פוליטית פעילות על לאסור החליטה - דו-קיום של הצגה
 להראות שהעז המדחום את לשבור החליטה כלומר, כאחד. וערבים
ומתלהטת. עולה שהטמפרטורה - המימסדית למדיניות בניגוד

 חברון שבעיר בקסבה נדקר יום באותו .81 לפברואר 10ה- הגיע ואז
מן ונמלטו נשקו את שחטפו ערבים ע״י מערת-המכפלה, ישיבת תלמיד
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 י״ש, תנועת מנהיג נמצא לכן, קודם שעות כמה יום, באותו המקום.
 במעונות חדרו מול שלו הקטנוע ליד הכרה ללא מוטל אדיר, אליהו

■ ■ בטכניון. הסטודנטים

 אל-חדג׳-בארקת ע״י בריאתו אנוש באופן פעמים שלוש נדקר אדיר אלי
 העובדה את הכחיש לא אפילו בארקת הערבים. הסטודנטים ועדת יו״ר

עצמית". ״הגנה מתיר שפעל שטען אלא אדיר, את פצע שהוא

 תנועת פעילי כל את מיד עצרה היא לבוא: איחרה לא המשטרה תגובת
 ב- ימים. ארבעה עוד חופשי להתהלך הוסיף אל-חדג-בארקת י״ש.

 תפנית חלה רביעי ש״ביום ״מעריב״, כתב רפפורט, שמעון הודיע 20.2.81
 הגירסה סופית הופרכה וכנראה הדמים, בתקרית המשטרה בחקירת
 כחשוד שנעצר הערבי עדות לפי השבוע. אמצע עד מקובלת שהיתה

 קבוצה התנפלה מ.כ.( - לרצח הנסיון אחרי ימים 4) אדיר אלי בדקירת
 בטכניון, הערבים הסטודנטים ועד יו״ר על רעולי-פנים גברים של

 סנדלה, מכפר עומרי אעטף עמיתו ועל מכר מהכפר אל-חדג׳-בארקת
 שקודם אחרי ובמקלות-עץ, באגרופנים נמרצות מכות בחושך אותם והיכו

לדירה. החשמל את ניתקו לכן
 כי טען, אח״כ בחקירתו בהתכתשות. כלל נפצע לא חדג׳-בארקת "...

 אחד את דקר לדבריו, עצמו׳. על ׳להגן כדי בה והשתמש סכין שלף
 (.20.2.81 )מעריב, לזהותו״. ידע שלא התוקפים,

רפפורט: הכתב שם הוסיף ועוד
 נמצא התקיפה מועד אחרי שעות שבארבע משום התנהלה זו "חקירה

 3 כשבחזהו המעונות, שליד בשביל האדמה על שרוע אדיר אלי הסטודנט
 כשחייו מייד, ונותח ״רוטשילד״ חולים לבית הובהל אלי סכין. דקירות
 שנפגע הדם מכלי אחד אוחה ניתוח שעות שלוש אחרי בסכנה. נתונים
 מריאותיו. באחת פצע של נוסף לניתוח הובהל ואז בסכין,

 נדקר ובי התוקפים, מן אחד היה אדיר אלי כי החוקרים סברו בתחילה
 בחדרו. שהותקף אדיר אלי טען מהניתוח כשהתעורר התקיפה. במהלך

 פקד הצח״מ, ראש עליה הודיע בחקירה. תפנית חלה השבוע שלישי ביום
 כי טען החוקר בארקת. חאג של מעצרו בהארכת הדיון בעת אשד, שמשון
 מתוכננת. בהתקפה נדקר אדיר שאלי חשד מעלות נוספות עדויות

 הלשון: בזו - המאמר של ברישא נכתב אדיר של פציעתו חומרת מידת על
 בנסיבות שנפצע אדיר, אלי בטכניון, שלנו״, ״ישראל תנועת מנהיג

 שעבר, בשבוע בטכניון הסטודנטים במעונות דמים בתקרית לא-ברורות
 הרופאים את שהפתיעה בצורה סכין, דקירות שלוש למרות התאושש

 ומבנה חזק חיים רצון מזל, הרבה לו ש׳׳היה רעים תמימי הם המנתחים.
האנושה. הפציעה על להתגבר לו שסייעו בריון", של גוף

89



 התעמולתית. ההתקפה באה התקיפה אחרי הערבית, המסורת וכמיטב
 )ששהו הערביים הסטודנטים עשרות חזרו במעונות התקיפה' ״אחרי

 חברי זעם׳׳. "יעבור עד לכפריהם הטרימסטר( חופשת בעת בקמפוס
 הסטודנטים ״ועד וכן הערביים, הסטודנטים של הארצית ההתאחדות

 גילוי הפיצו הם תעמולה. למסע ההזדמנות את ניצלו בטכניון״ הערביים
 את הטילו קלאסית״, פאשיסטית "קבוצה י״ש חברי את כינו ובו דעת

 ועדי י״ש. פעילות את מועד בעוד בלמה שלא המשטרה, על האשמה
 ממנהיגות ונהנים היטב מאורגנים הלא-מוכרים הערביים הסטודנטים

 - שונים פוליטיים גורמים ע׳׳י ומודרכת ממומנת הנראה ככל - נמרצת
 ״נדע מאיימים: גם הם בהודעתם התעמולה. מלאכת את היטב היודעת
 יהיה לא אולי אדיר אלי משמע: התקפות״. מפני עצמנו על ולהגן להגיב
שיפגע.״ היחיד

 לחשוש בלא לאיים, גלי בריש מעיזים האזרחיים הערבים וחלק. חד כך!
לתגובה.

 "מעריב״)שם( מספר הטכניון הנהלת ״תגובת״ על
 ניצני - הסטודנטים אגודת עם - בלמה כי טוענת הטכניון ״הנהלת
 מצד נסיונות כמה היו בעבר הקמפוס. בתחומי ערבית לאומנית פעילות

 לאומנית לפעילות להתארגן בטכניון המיעוטים בני הסטודנטים 250ב־
 צ׳רצ׳יל. באולם מזרחי״ ״ערב בטכניון אירגנו כשנתיים לפני גלויה.

 בידור לערב מעבר לגלוש שלא לשמור שעליהם בתקיפות הוזהרו הם
 והגישו מצרים, צבא ידי על התעלה חציית על סרט שהציגו כיוון והווי.
 מושבים כמה השחיתו לכך ובנוסף הבמה, על יונים" "שחיטת של מופע

 תקבלו לא "מאתנו מההנהלה: חד־משמעית הודעה הערבים קיבלו -
 התקרית גם החלה זאת, ועם מזרחיים״׳. ׳ערבים של למופעים אולם יותר
 ערבים סטודנטים שערכו מזרחי" ״ערב בעקבות בפברואר ו0ה- של

בקמפוס״.
 הסטודנטים אל היהודים של היחס מהו ולבדוק לשוב ביותר מעניין

 והמתבלבל המבולבל היו׳׳ר נחמה, שלמה כך על אומר לנו. גמלו שכך
בטכניון: הסטודנטים אגודת של

 עדיף ואפילו שווה יחס מעניקים בטכניון הלומדים המעוטים ״לבני
 ״ולא במשפחה, לנפש הכנסה לפי הם הקריטריונים ובמילגות. במעונות

 החקלאים משפחות של הצהרות בבדיקת לדקדק אפשרות לנו יש תמיד
נחמה. שלמה מודה - הערביים״

 שהיתה ביותר החמורה הדמים התקפת כקרבן אדיר אלי נבחר מדוע
 לא יותר. גדול באסון נסתיימה לא שבנס התקפה אי-פעם, בקמפוס

 לראיין שבא מעריב, כתב רפפורט, לשמעון אמר ^דיר אלי לנחש. קשה
לרוצחו: הנסיון בעקבות אותו
הארץ לישוב ירידה, למניעת פעילות מעודדים י״ש( )תנועת ״אנו
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 בגליל. הנלעוטים בני חקלאים ידי על אדמות-מדינה, כרטום ולמניעת
 מהקמפוסים ואנטי-ציוניים אש״ף תומכי בסילוק תומכים אנו היתר בין

 הערבים איר ראיתי יהודיים. ומתורמים המדינה מכספי שמימונם -
 הסביר - כישראלי״ לי כואב וזה המדינה, באדמות ומכרסמים חירשים
החולים״. בבית בחדרו בשיחה

 היהודית העסקנות של מניינה שרוב מה להבין השכיל אדיר אלי אכן,
המחיר. את שילם זה ועל להבין. ממאנת

 עמוס פרופ׳ הטכניון, נשיא אחת בעצה החליטו התקרית ל״חיסול״
 תקנות-חירום להנהיג נחמה, בטכניון, הסטודנטים אגודת ויו׳׳ר חורב,

 הדרדרות״ תהיה שלא מקווה בהחלט ״אני פוליטית: פעילות כל האוסרות
 הרגוע הקמפוס היינו הנה לדעת: אי-אפשר ״אבל בחמה, שלמה אמר

 ביותר״. האלימה התקרית אצלנו דווקא ופתאום ביותר
 בני- לא במיוחד בקמפוס, סטודנטים עוד יותקפו שלא מקווה ״אני

 להבין ש״צריך מודה, שהוא לפני לא המהולל, היו״ר מסכם מיעוטים״,
 את משקף רק בקמפוס והמתרחש הערבי, המיעוט עם בעיה לנו שיש
(.20.2.8ו ברחוב״.)מעריב, שמתרחש מה

 דרך ערביים סטודנטים 150 צעדו ,1980 למאי 4ב- חיפה, באוניברסיטת
 ״פשיזם בגנות קריאות וקראו להרצאות הפריעו האוניברסיטה, מבני

 ליהודים״ ״מות והמלים קרס צלב צוירו ימים שלשה כעבור יהודי״.
הטכניון. בניני דלתות על

 )״ביאן״(, מינשר הערבים הסטודנטים פרסמו חיפה, באוניברסיטת
 הפלשתיני, הערבי מהעם נפרד בלתי חלק ״אנו היתר: בין אמרו שבו

 גזענית תנועה היא הציונות הבלעדי... החוקי נציגנו הוא ואש״ף
וקולוניאלית...״.

 ויולידו נשארים בניהם, אלה, מתים. האבות הצעירים. ישראל ערביי
 הגולם הצעיר. המשכיל המודרני, הערבי רבים. - ובנות בנים הם אף

 ומוחו, גופו טיפוח שעל-ידי שהאמינו היהודים, של כפיהם יציר מישראל,
היהודים. במדינת כמיעוט הנצחי מעמדו עם הערבי ישלים

 אבל: איש, מאמין היה לא ישראל עיוורון של הרבות הדוגמאות אילולא
 ביקור נמיר, אורה הכנסת, של החינוך ועדת יו״ר ערכה 1979 בינואר
של המרכזים אחד באום-ל-פהם, הספר בבתי נרחב( בפירסום )שזכה
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 הסיסמה צוירה שעליו קיר פני על בעוברה ישראל. ערביי של שינאתם
 שויונם למען לעשות מחויבים ש׳׳אנו לערבים הודיעה אל-פתח!״, ״יחי
 להקפיא הממשלה החלטת למרות היהודיים״, עם הערביים הספר בתי של
היהודי. החינוך למען הוצאות לצמצם ואף

 בישראל: ומנהיגה הלנסת חברת נמיר, הגב׳ והוסיפה
 מהמחסור בעיני יותר טראגי הספר בבתי בתי-שימוש די לכם שאין ״זה

 שקודם להבטיח עליכם יהיה אך התקציב, את תקבלו בכתות-לימור.
בתי-השימוש״. את תקימו

 הלאומיות שאיפותיו את יחליף ולא הערבי, יחיה בתי-שימוש על לא
 ישתמש לו שניתן בחינוך אך יקח, לו, שניתן האסלות את בבתי-כסא.

 בנדיבותו, להם, יציע והוא למיעוט, יהיו שהיהודים היום את לקרב כדי
אסלות.
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ו׳: פרק

הרמוגראפיה שר

 לתקופה סאויט אואני הערבי-ישראלי המשורר נעצר ו 976 מאי בחודש
 האדמה, יום מרד בעקבות חתרניים, שירים בפומבי וקרא שבתב על קצרה,
השירים: מאחד חלק להלן

 עמי?/הרי את לרצוח שניתן האמנתם דמים/האמנם שופבי ״הוי,
 עוד לעולם נביא ששה, תהרגו בלתי-אפשרית/אם משימה זאת

 ההוא..." היום בעצם ששים
 תינוקות. - הריהו היהודית בישראל במלחמתם הראשי הערבי הנשק

(0.3.78)״הארץ״ בעתון שהתפרסם במאמר  השמאלן: ילין-מור נתן כתב ו
 שמעו, בקולי ׳לוא שנים...: לפני עוד הערבים הנכבדים אחד לי אמר ״

 לשבת עלינו וסבל. קורבנות רק הגורמת צבאית פעולה כל מפסיקים היו
 שנים לאחר רוב ממילא נהיה זו בדרך ילדים. ולהוליד לעבוד, בשקט,

אותה!״. מכירים שאנו כפי ישראל עוד תהיה לא ואז לא-רבות.

 בקצב תינוקות להוליד המשיכו אבל הטרור, ממעשי הערבים חדלו לא
 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של 1979 שנתון עפ״י אי-לכך, רצחני.

 אם כיום, ממניינה שלשה פי לכדי דור תוך הערבית האוכלוסיה תגיע
 בקירוב 2000 שבשנת הדבר, פירוש הנוכחי. הערבי הילודה שעור יתמיד

 הערבים ערבים. מיליון שני עם יחד - יהודים מיליון ארבעה במדינה יהיו
 ע״י !978 במרץ נמסרה דומה תחזית ישראל! מאוכלוסיית שליש יהוו
 העוסקת הכנסת לוועדת תל-אביב מאוניברסיטת הרטמן משה ד״ר

 כל על ישראל תוותר שאפילו קבע, הנכבד הד׳׳ר וקליטה: עליה בעניני
 מאוכלוסית לשליש רבע בין הערבים יהוו ,1967 ביוני ששוחררו השטחים
 בקולותיהם ייבחרו ערביים כנסת חברי כמה לשער רק צריך המדינה.

 היהודים חבריהם עם שלהם הקואליציה בידי שיהיה הכוח את או
השמאלניים.

 השנתי הילודה שעור תופס גיסא, מחד אחדים: מגורמים נובע זה כל
 -40 לכדי ומגיע הודו!( )לפני בעולם הרביעי המקום את הערבי-ישראלי

 בין רק הוא היהודי-ישראלי הילודה שעור ואילו נפשות, אלף לכל 45
 מולידים שהם רק לא ישראל ערביי יתר-על-כן: אלף. לכל 22ל- 17

 פחות של היהודי הממוצע לעומת למשפחה, בממוצע 8-7) רבים ילדים
לגדול ילדיהם מצליחים היהודית לרפואה שהורות אלא משלושה(,
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 שעור תופס היהודיים הרפואה לשרותי הודות אכן, לבגרות. ולהגיע
 שריבויים הדבר, פירוש בעולם. אחרון מקום שלהם התינוקות תמותת
 מוכפלת שנה 20ו-7 וכל לשנה, וחצי אחוזים שלושה לכדי נ(ןגיע הטבעי"

 אחוז בסך-הכל הוא היהודים של הטבעי )ריבויים הערבית האוכלוסיה
 הילודה שעור יותר: עוד משמעותי נוסף, גורם יש אך לשנה(! וחצי

 בעולם. הצעירה הקהילה במינה: מיוחדת תופעה חולל הערבים של העצום
 האוכלוסיה בקרב כמו צעירים של גבוה כה אחוז אחר מקום בשום אין

 שמחצית שפירושו ,15 הוא ישראל ערביי של החציוני גילם הערבית.
 ,21 לגיל מתחת ממנה שלישים שני ,15 לגיל מתחת כולה האוכלוסיה
 הערבים של וגדל הולך אחוז למדי. ברורות הבאים הדורות על ההשלכות

 מספר לערבים היהודים. משל יותר הרבה פריונם, לשנות כעת מגיע
 של רבות לעשרות כזה מצב לשרור וימשיך הריון בגיל אנשים של עצום
רבים. ילדים בעצמם ויולידו אלה צעירים שיתבגרו ככל שנים,

 ,30ל- קרוב - יותר הרבה מבוגר לעומתם, היהודים, של החציוני גילם
 של תמותתם שעור גם ליהודים. נשקפות הפוכות, אך מקבילות, והשלכות
 שתי למאה(. 5.6)הערבים משל גבוהה נפשות( מאה לכל 7.4) היהודים
 לצייר, בישראל לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה את עודדו אלה עובדות

 הנכפלת הערבית האובלוסיה של הקודרת התמונה את ,1980 במרץ
 פחות - המקביל היהודי הריבוי ואילו אחד, דור שנות תוך שלושה פי

אחוזים! מארבעים
 להחזרת היונים של המבוהלת לקריאתם לועגות הנ׳׳ל העוברות כל

 בהחזרת הדוגלים של ביותר החזקה טענתם והרי המשוחררות, האדמות
 הדמוגראפית. הטענה הריהי ערבית לבעלות בתשכ׳׳ז ששוחררו השטחים
 ׳׳פירושם היונים, קובעות לישראל״, וסיפוחם אלה שטחים ״החזקת

 לישראל ערבים אלפי מאות סיפוח המדינה. של היהודי׳ ׳אופיה את לסכן
 הקץ יקיץ שלהם, הילודה לשעור והודות באוכלוסיה, חלקם את יגדיל

בישראל״. היהודי הרוב על

 אצטלת את בקלות הלובשים של בפיהם החוזרת-ונשנית טענה זאת
 ״מידסטרים״ בעתון שהתפרסם במאמר הליברלית-מתקרמת. החשיבה

 את ״הארץ״, עתון של בכיר עורך קוטלר, יאיר סיכם (1976 )יוני/יולי
הזאת: העמדה

 בישראל האוכלוסין יחס יהיה המוחזקים השטחים את ישראל תספח ״אם
 שעור ישיג ואז ערבים. אחוז ארבעים לעומת יהודים אחוז 60 ׳הגדולה׳
 האוכלוסיה את העולמי, בשיא המחזיק הערבים, של המרשים הילודה

אסון?״ נמנע איך כזה, דבר יקרה ואם היהודית.
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הדמו הבעיה על עציוני אמיתי הישראלי הפרופסור כתב דומה בצורה
 שהתפרסם מאמר במסגרת המשוחררים, בשטחים הטמונה גראפית

 מדינה היא ״ישראל ישראל״: של הקולוניאליים ״פיתוייה ,1968ב-
 היהודי אופיה על תשמור כיצד דמוקראטית. וגם יהודית גם שהנה

 יותר מהיר בקצב המתרבה עם ערבים, 450־/ מורכבת כשאוכלוסייתה
 פירושו האין מלאות, אזרחיות זכויות לערבים מעניקים אם מהיהודים?

בעתיד״.?״ ערבי רוב הדבר של
 שד בדבר ישראל ממשלות כל כלפי הוטחו אין-ספור ואזהרות מאמרים

 הסוגים מכל מספרים השטחים. סיפוח עם להשתחרר העלול הדמוגראפיה
 להתפטר הצורך מפני אתראה כשבכולם הופקו, - סטטיסטיקה.והשלכות -

 חודשים כבר אליהם. המתלווים הערבים התושבים בגלל מהשטחים
 שסיפוח וביטחון״, "שלום תנועת הזהירה ו967 מלחמת לאחר אחדים

 הדמוקראטי האופי על או יהדותה על לוותר ישראל את יאלץ השטחים
 את בהדרגה יהפכו ילודתה ושעור הערבית האוכלוסיה שהרי שלה,

בארץ. לרוב הערבים

 אשליה עצמה, ישראל מדינת בתוך הערבי הדמוגראפי האיום לאור
 השטחים על הבעלות שמסירת להאמין היא עצמית הטעיה ואפילו

 טענה הערבי. הדמוגראפי האיום מכבלי ישראל את משחררת לאחרים
 האמת, את להסתיר שמטרתה ביותר, הגרוע מהסוג דמגוגיה היא כזאת
 יחסית קצר פסק-זמן מלבד דבר המשוחררות האדמות על ויתור ישיג שלא
 יקר שטח על בוויתור הכרוך זמן פסק שד, אותו של התעוררותו לפני

 או השטחים עם הארץ; מלב ספורים לקילומטרים עד האויב את המקרב
 ערבית אוכלוסיה של המציאות ישראל מדינת לפני עומדת בלעדיהם

זו. בעובדה להודות מסרבת והיא

 כל בפיהם ואין היונים, מן פחות לא חסרי-אונים ״הנצים״ זה בענין
 מה השאלה, על או ישראל, ערביי עם לעשות מה השאלה, על לא תשובה,
 מים פיהם את ממלאים והנצים בגין המשוחררים. השטחים עם לעשות
 הערבים מיליון עם עושים ״מה הפשוטה: השאלה על כלל משיבים ואינם

 בקשר עצמה שאלה אותה על עונים שאינם כמו בדיוק שבשטחים?״
 מן פחות לא המשוחררים, השטחים סיפוח התובעים המדינה. לערביי
 תשובות משיבים או הערבית, האוכלוסיה משאלת מתעלמים היונים,

תשובות, להם אין פשוט מתחמקות.

 הסכם על שחתם על בן-גוריון דוד הממשלה ראש כשהגן 1949ב- כבר
 בשטחי בשליטתה פסיבית הכרה הכיר ובכך ירדן ממלכת עם שביתת-נשק

אפילו הקיימת... במציאות יהודית ״מדינה אמר: הוא ושומרון, יהודה
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 בלתי היא ... ושומרון( יהודה כולל )ז״א, ארץ-ישראל של במערבה רק
 ישראל ארץ במערב הערבים מספר כי דמוקראטית תהיה אם אפשרית

 אנחנו יהודית?... מדינה זאת תהיה איך היהודים... ממספר יותר הוא
(.4.4.49 )בכנסת, הארץ...״ בכל לא אם אפילו יהודית מדינה רוצים

 בארץ- מיעוט ־ ״אנחנו בגין: מנחם האופוזיציה, ראש הגיב זו הכרזה על _
 ישראל מדינת של רבים חלקים הרי הזאת, ההנחה את נקבל אם ישראל?

 )בכנסת, מיעוט״. בהם שהיינו משום שטחה, בתוף להכלילם היה אסור
ו(. 5.6.49
 השאלה. על תשובה משום בדבריו אין אף בגין, של בכעסו לחוש אפשר

 רציונלית. לתשובה מצפים עודנו היום ועד ,1949ב- השיב לא הוא
 להשליך ממשית אפשרות ״אין כגון התחמקויות שומעים אנו במקומה
 אינו ״העבר הובהר(; לא אפשר אי מדוע )אך דמוגראפיות״ השלכות

 יהודית ״עליה ברור(; אינו כזה, איננו מדוע )שוב, העתיד״ על מצביע
 חמורים(. ממדים בעלת )אשליה הערבי״ הילודה שעור על אותנו תפצה
 כמו - הנצים גם הבעיה, על תשובה להם שאין שמאחר היא, האמת
ממנה. מתעלמים - היונים

 שנהיה סבנה בל ״שאין לכנסת ו, 979 ביוני שרון אריאל הודיע כן על
 כל הציע לא הוא השטחים. את נספח אפילו בארץ״, מיעוט בעתיד

ל המרכזית הלשכה של תחזיתה על שתשיב משלו, סטטיסטיקה
 480/0 ארץ-ישראל ערביי יהוו ו995 לשנה שעד הקובעת סטטיסטיקה,

האוכלוסיה. מן
 שהם המציאות, מן מתעלמים כה הסיפוח שתומכי הוא יותר עוד גרוע

ה השטחים לערביי ישראלית אזרחות הענקת על בקלות מדברים
משוחררים!

 כשדן מושר. לורנס ע״י (2.2.74) אובסרבר״ ב״נשיונל התראיין שרון
 אפשריים. פתרונות שלושה צופה אני "כאן העיר: השטחים בערביי
 טוב לי נראה זה פתרון לערבים. ישראלית אזרחות להציע הוא האחד

כך)!!(״. עקב דמוגראפית בעיה שום צופה איני ומקובל.

 השלמה, ארץ-ישראל למען בתנועה הנצים אחד ז״ל, ליבנה אליעזר
 דעות ו( 967 )באוקטובר ״מידסטרים״ בעתון שהופיע במאמר הציג

 הציג אחר-כך שוחררו. עתה שזה בשטחים לעשות מה בשאלה, אחדות
שלו: דעתו את

 ישראל ע״י החדשים השטחים כל סיפוח תובעת שלישית "אסכולה
 מחדש ליישב שאפתנית תכנית יישום ובו-זמנית, והדמוקראטית, היהודית

הפליטים...״. את
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 במקומות יתיישב מסוים פליטים מספר שרק היטב שהבין הבהיר ליבנה
 ישראלית באזרחות לזכות חייבים הפליטים ״שאר והיתר? אחרים.

 הישראלית״. לרמה והחברתית התרבותית הכלכלית, רמתם ובהעלאת
 להם, גם בכלל, פליטים היו שלא ועזה, שומרון יהודה, ערביי אלפי מאות

 המדינה ישראל, תוכל אפוא איך ישראלית. אזרחות תוענק כמובן,
 שאינה תשובה ניתנה אופיינית בצורה הערבים? את לקלוט היהודית,

ליבנה: כותב מתשובה. התחמקות אלא
 מספר שיהיה לוודאי שקרוב בחשבון תמיד לקחה ציונית)!( ״חשיבה

 לשטח האו״ם, ע״י תחילה שתוכנן כפי היהודים. במדינת גדול ערבים
 בריחתם אילולא .450/0 של ערבי מיעוט מיועד היה פלשתין של היהודי

 זמן תוך היו ,1948 שנת של הלחימה בעת מהאזור מאור רבים ערבים של
באוכלוסיה״. רוב מהווים קצר

 לרוב, היו ואילו הערבים בריחת ואילולא וחוסר-פתיחות! איזו-אדישות
 ומאחר ״מידסטרים״? ועל ליבנה אליעזר על ישראל, מדינת על היה מה

 ״חשיבה ואיזו ליבנה? של עזרו יבוא מאין לברוח, 1967 ערביי נטו שלא
 שלה בריחתה לפני הבעיה על רצינית חשיבה חשבה באמת ציונית״

מהכאב? ולהתעלמות לחמקנות
 לערביי בקשר כפולה״ ״ריבונות על דיבר ״התחיה״ ממפלגת נאמן יובל

 יחזיקו אזרחות באיזו נשאל, הוא .19.7.79ב- המשוחררים השטחים
תשובתו: שם. הערבים

 משני לאחד הצבעה זכות להם תהיה ירדן... או ישראל ״כרצונם,
 שיעדיפו״. לאזרחות בהתאם הפרלמנטים,

 נאמן: השיב פוליטיים, תפקידים למלא הערבים יוכלו אם כשנשאל
 יובלו בירדן, בכירות למשרות יגיעו אם שלהם. לאזרחות בהתאם ״כן,

פלשתינית״. למדינה ירדן את להפוך

 משרות יתפסו אם יהיה ומה לשאול: המראיין המשיך שלא מדהים
 בבהירות משתקפת המציאות מן הבריחה בישראל...? בכירות פוליטיות

 מעטים )רק בגין של האוטונומיה הצעות של השורות מבין יותר הרבה
 דייויד בקמפ לבסוך שאושר האוטונומיה שרעיון לכך מודעים כנראה
 בין בוושינגטון(. או סאדאת אצל ולא בגין, של במטבחו תחילה התבשל
בגין: רושם התכנית נקודות
 הבחירה זכות תנתן עזה... וחבל השומרון יהודה, לתושבי י״ד: נקודה

לירדנית. ישראלית אזרחות בין החפשית
 תוענק ישראלית אזרחות המבקשים השטחים... תושבי ט״ו: נקודה

 המדינה. של האזרחות לחוקי בהתאם זאת אזרחות להם
 ישראל באזרחות שיבחרו עזה... וחבל השומרון יהודה, תושבי ט״ז: נקודה

הבחירות. לחוק בהתאם לכנסת, ולהיבחר לבחור זכאים יהיו



 את בשצף-קצף תקף העבודה, מפלגת ממנהיגי אז המנוח, אלון יגאל
 שאל: 5.3.78ב- מפלגתו של ובאסיפה ״פאדסה״, אותה כינה ההצעה,

 פלשתינים ערבים של אלפים מאות יימצאו שלא כף יתקע לידינו "מי
 בין העדין הדמוגראפי האיזון ואז ישראלית... אזרחות יקבלו שברצון
 ממדינה אוטומטית תהפך שהמדינה כזו במידה ישובש לערבים יהודים
 דו-לאומית?״ למדינה זכויות שווה נכבד ערבי מיעוט עם יהודית
 השטחים מרבית על לוותר תשובה: יש ליונים תשובה. אין ־ולנצים לבנין
 בלתי- ויתור שהוא רק לא כזה מעשה אך הערבית. האוכלוסיה בעלי

 על המונח פגיון יצירת שהוא רק לא היהודית; ארץ-ישראל על אחראי
 מתל-אביב, ק״מ 25 לכדי הערבית הריבונות שוב עם ישראל, של לבה

 האוכלוסיה לבעית ביחס גם אלא - ונתניה פתח-תקוה רמת-גן, הרצליה,
דבר. פותר אינו

 מדינת של קיומה על ביותר הגדול האיום את מהווה זו דמוגראפית בעיה
 יצר איזה בלעדיהם. או המשוחררים השטחים עם קיימת זו בעיה ישראלי,
 איך ממנה? בהתעלמנו מגלים שאנו העקשנות את בנו מעצב מטורף

 ולפותרה? בה לדון הדרוש אומץ-הלב את מגייסים אנו שאין זה
 השר של בנאומו בבירור נראה הזאת הבעיה עם בכנות להתמודד הסירוב

 האוכלוסיה בגידול הקשורות לאזהרות השר לעג שם ,1979 מיוני שרון
 יותר היהודים התרבו הראשונה העולם מלחמת שמאז "והוכיח״ הערבית

 למרות שרון, אפילו אולם שלהם, הילודה שעור למרות הערבים, מן
 ורק אך כמעט אירעה זו יהודית שהתרבות היטב יודע חשיבתו, רדידות

מהמדינה. ערבים מיליון מחצי יותר של ומנוסתם היהודית העלייה בשל

 היהודית המדינה קום שערב בכך להודות מסרב היה בור או דמגוג רק
 של המתוכננים בגבולות מהאוכלוסיה אחוזים ארבעום כמעט 1948ב-

 אילולא נמלטו. מהם אלף מאות מחמש ושיותר ערבים, היו המדינה
 שבארבע בכך מכיר אינו מי במדינה? היום היו ערבים כמה בריחתם,

 לעליה הודות היהודית, האוכלוסיה שולשה כמעט 1952 עד השנים
 היהודים 650,000 של והן באירופה השואה ניצולי של הן המוגברת
 ארצה? לעלות והציוני הדתי להטם ע״י שנדחפו האיסלאם, מארצות

 המדינה באוכלוסיית הערבי המרכיב הצטמק כך בשל שרק יודה לא מי
 מתארת כך באוכלוסיה; הערבים של חלקם גדל מאז בקושי? ו10>־/ כדי כד

 הלא- של הטבעי "הריבוי לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה זה גידול
 של )באחוזים( הגידול קצב את משיג שהוא עד גבוה, כה יהודים

̂ליה לרבות היהודית, האוכלוסיה  1978 עד 1952 מאז שהקיפה לישראל הע
(.28.3.80 נפ.ש״)מעריב, למליון קרוב
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 יהודי מיהודיהן; התרוקנו ערב ארצות כיום? כזאת עליה תבוא מאין
 היהודית הקהילות לישראל; לא המערב, לארצות נוהרים המועצות ברית

 תעלינה הן האם - ובאמריקה באנגליה בצרפת, והאמירות המתבוללות
במאות-אלפיהן? ארצה

 ישראל של היהודית האוכלוסיה אומדני רוב הנכון. הוא ההיפך אדרבה!
 המשים בין כלל בדרך שונים, עליה שעורי על התבססו 2000 בשנת

 הערכות בעקבות הצטמצמו אלה אומדנים שנה. מדי עולים אלף לששים
 האמת בלבד. לשנה עולים 15,000 אפילו או 25,000 של יותר מעודכנות

 פחות אף ואולי לאפם, יותר מתקרב לעליה הנוגע הגידול שאחוז היא
 שהיהודים רק לא מישראל. ירידה גם יש ארצה, עליה עם י-חד מדוע? מכך.

 איראן כגון בעיתיים ממקומות אפילו - לעלות שואפים אינם הגולה מן
 מיבטחים חוף לחפש הישראליים היהודים מעדיפים - דרום-אפריקה או

 את ועוזבים הבריטי, העמים חבר במדינות או באירופה באמריקה,
ומדאיגה. מסוכנת במידה המדינה
 מתגוררים הם כעת ירדו; בישראל לפנים שגרו ׳יהודים מיליון חצי לפחות

 יוצאים הכנסת של והקליטה העליה ועדת לדברי ובקנדה. בארה״ב
 אינם ירידה המתכננים נוספים ורבים חודש, מדי ישראלים כאלפיים

 נסיעתם סיבת את לרשום תייר, אשרת להשיג מעדיפים הם בכר; מודים
 השבועון בחירתם. במדינת להישאר דרך לחפש ואח״כ כ״חופשה״, '

 בבוקר; א׳ בימי חטלויזיה תשדיר בניו־יורק; לאור היוצא לישראלים
 קיום על מעידים אלה כל - השעות שלוש בת היומית הרדיו תכנית

 עבר מכל עברית שומעים שם יורק וניו אנג׳לס לום שכונות התופעה.
הירידה. למציאות מזעזעת עדות מהוות

 המתיישבים הישראלים מספר שעולה ככל מעצמה. כמובן, ניזונה, הירידה
 לפנים קיים; פעם שהיה הפסיכולוגי הבושה מחסום מתנפץ במערב,

 לאחר היום, הארץ. מן לרדת ברצונם להודות ישראלים ממש התביישו
 כוונתם את מצדיקים ויותר יותר הבושה. נעלמה מיליון, חצי של ירידתם

 מהם, הנגבים הגבוהים המסים על שעברו, הצבאי השרות על בהצביעם
 וכדו׳. השנתי המילואים שירות הכלכלה, האינפלציה, על

 בייעוץ לזכות יותר הרבה קל באמריקה, ידיד או קרוב-משפחה לאדם ואם
 צעירים ישראלים עם לשוחח רק צריך להגירתו. הנוגע בכל בסיוע ואף
 גם אין ברצינות. ירידה השוקלים של המדהים השעור מהו להבין כדי

 המאמצים על היורדים הישראלים כל השפעת שלילית מה להדגיש טעם
 המערב יהודי הם רבים ארצה. לעלות המערב יהודי את לשכנע

 את המעדיפים הישראלים ממספר שנדהמו העליה, ברעיון המהרהרים
שלהם! ארצם

 בעליה צורך שיש מזהיר, תל-אביב מאוניברסיטת הרטמן משה פרופ׳
בישראל שלנו האחוזים יתרון על לשמור כדי שנה מדי נפשות 80,000 בת
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 היא כאלה? בממדים עליה תבוא מאין המצומצמים. 'המדינה בגבולות
קיימת! היא ביותר-, אמיתית הערבית האוכלוסיה סכנת ואילו איננה,

 את תצמצם הערבית החברה את הפוקדת שהמודרניזציה הטוענים יש
 זה צמצום על שגוברים רק, להגיב אפשר כך על הערבי. הילודה שעור
היהודי. הילודה בשעור הדרסטי הצמצום ממדי

 לאחד-עשר ואב ספרדי יהודי לוי, דוד הקליטה שר הצביע ו978ב-
 הזוגות מולידים הזמן הלוך ״עם כי בעלייה הדחוף הצורך על ילדים,

 היהודי הטבעי הריבוי לשעור ישראל של העיקריים תורמיה - הספרדיים
ילדים״. פחות -

 ״לוי לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה הנהלת חבר אייזנבך, צבי אומר
 אסיאתי-אפריקני ממוצא יהודיות של פוריותן שעור - בהחלט צודק

 ״1976 בשנת 3.66ל- 1955 בשנת ילודים ששה מכמעט ירד בישראל
(.7.3.78 פוסט, )ג׳רוסלם

 ב- למשפחה ילדים 3.2מ- הילודה: בשעור הכללי הצמצום נמשך מאז
 נולדו 1976ב- .1979ב- 2.7ל- כולן( ישראליות יהודיות )לגבי 1976

 הכללית העליה למרות ,69,600 רק 1979ב- ואילו יהודיים, ילדים 75,066
 1948מ- היהודי הילודה בשעור התלולה הירידה היהודית. באוכלוסיה

הספרדיות. על השלילית האשכנזית מההשפעה בלעדית כמעט נובעת

 את המעודדות הסוציאליות מהעובדות ישירות גם הנובעת זו, השפעה
 משאיפת בעקיפין וגם הריון למניעת השיטות את ללמוד הספרדיות
 ׳תרבותיות' על-ידיהן הנחשבות האשכנזיות את לחקות עצמן הספרדיות

 המרכזית הלשכה שסיפקה הנתונים הגלולה. מן יותר הילודה יותר,
 הנישואין במספר אחוזים תשעה של ירידה על מורים לסטטיסטיקה

 בשעור עליה חלה תקופה )באותה 1976ל- 1975 השנים בין היהודיים
אחוזים(. תשעה של היא אף הגירושין,

 24,500 רק 1979ב־ נרשמו באוכלוסין הגידול למרות נמשכת. זו נטיה
 הספרדיים היהודים של מסורתם .1975ב- 28,583 לעומת נישואין טכסי

 הישראלי הילודה. בשעור נוספת ירידה - והתוצאה צדדיה, מכל נופצה
.23ב- - הישראלית ואילו ,27 של המאוחר התחתן'בגיל הממוצע

 וצעירות צעירים ישראל. בחיי ברור מפלה בגורם נסתייעה זו תופעה
 שנים. לשלוש - צבאי,,הגברים בשרות חייבים 18 לגיל המגיעים יהודיים

 להתחיל יכול אז ורק ,21 בגיל רק אזרחיים לחיים מוחזר הצעיר. החייל
ולהשתכר לעבוד חפשי הוא צבאי. משרות פטור הערבי עתידו. בביסוס
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 במבט מתגלה שאינה נוספת נקודה - צעיר בגיל ולהתחתן 18 בגיל
 המרכזית. הלשכה של הקרה בסטטיסטיקה ראשון

 בישראל. בלבדית-במעט יהודית תופעה ההפלה, תופעת קיימת וכמובן,
 אחדות, שנים לפני הרצחני ההפלות חוק את הכנסת שחוקקה לפני א&ילו
 ה- כתב לשנה. הפלות אלף כארבעים שבוצעו הבריאות משרד הודה

 מאמינים רבים וסוציולוגים ״רופאים :10.3.78ב- פוסט״ ״ג׳רוסלם
 ההפלות חוק חקיקת לאחר עתה, בהרבה. מספרן גבוה שבמציאות

 יותר״. עוד רבה במהירות הטבעי׳ ׳הפיחות שעור יגדל החדש הליברלי
 מאה כמעט נרצחים שנה מדי כי שמעריכים יגדל כך כדי ועד יגדל, אבן
 השמאלנים השפעת שהולכת וככל חוקי. באורח יהודיים תינוקות אלף

 החדש הדור בקרב וגוברת חסרת-הערכים החילונית החינוך ומערכת
 אותה בה-במידה, שלו המסורתיות תישחק הספרדיים, היהודים של

הגדולות. המשפחות של בעיצובן העיקרי הגורם שהיא מסורתיות

 בשעור כלשהי לירידה לפחות שווה היהודי הילודה בשעור זו ירידה
 משה ד״ר אחדים. דורות בעוד רק אולי שתורגש ירידה הערבי. הילודה
 תהליכי צימצמו לא הציפיות ״למרות וקובע: יותר עוד לכת מרחיק הרטמן

 בעולם״ הגבוהים בין שהוא הערבי, הילודה שעור את והעיור התיעוש
 של הכלכלי שגשוגה ברורה: לכך הסיבה (.3.3.78 פוסט, )ג׳רוסלם

 המאפשר הוא היהודית, הליברליות ע״י לה שהוענק הערבית, האובלוסיה
 הרווחה מדיניות זוהי כלכליים. מצוקה תנאי ללא ילדים להוליד

 אחרונות״, )ב׳׳ידיעות שמ-אור אורה של לדבריה המעודדת, הישראלית
 החודשיים למענקים הודות ,הערבי, במיגזר מוגבר ״פיריון (,8.5.78

ילד...״. כל עבור המשולמים

 אחרות( בסובסידיות קיצוץ של בעידן סובסידיה, )מעין היהודית התמיכה
 ההרסנית המדיניות של נוסף צד אלא איננה הערבי הילודה בשעור

 ליברליים אשמה ומרגשות ״אפליה״, על העולם לתגובת מהחשש הנובעת
 את ואפילו היהודית המסורת את הלאומי, האינטרס את שוב הנוגדים
 היא יותר עור זוועתית כולם. על והמתגברים הכללית, הקיום תחושת
 וקליטה: לעליה הכנסת ועדת לפני הרטמן הד״ר של קביעתו
 מדיניות קיימת גבוה, אוכלוסין מרבוי הסובלות הארצות שבכל ״בעוד

פוליטיות״. מסיבות קיים, הדבר אין אצלנו ילודה, תכנון של
(24.5.78 )מעריב,

 לתכנון כלשהי תכנית תאמץ לא ערבית מקומית מועצה ששום נכון כמובן,
 היטב מבינות כולן הן כי כזאת, תכנית עם -פעולה תשתף ולא משפחתי,

מלמדים גיסא, מאידך אוכלוסין״. ״ריבוי הנקרא זה נשקם כח את
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 המיעוט של כוחו על כזאת מדיניות נסיון מפני הממשלה של היסוסיה
ישראל. ערביי ע״י היטב נקלטת זו עובדה עתה. כבר הגדל הערבי

 את בגלוי ולהביע להתקומם ישראל ערביי של שנכונותם גם, נשכח אל
 והצעירה. התופחת מאוכלוסייתם הישר נובעת ולציונות לישראל שנאתם

 מהם בצעירים. מקורם תותחיה בשר וגם מהפכה של הרוחני הדלק גם
 הם צעירים לדגלה. ברצון הניצבים והם פוליטית, קיצוניות צומחת

 מהווים שהם הגבוה האחוז למענו. הנלחמים, והם מרד כל המחוללים
רעות. המבשר אות הוא ישראל ערביי בקרב

 במדינה; הערבים מטפר לצמצום מדיניות ישראל לממשלת שאין רק לא
 הבלתי-חוקית. מחדירתם התעלמה או עוד לקלוט הסכימה השנים במשך

 אזורים לישראל סופחו ברודוס, שנחתם בהסכם ,1948 מלחמת אחרי מיד
 טוב רצון של כמחווה ועוד, ערבים. אלף שלושים שבהם במשולש,
 מלבנון, ערבים אלף ארבעים של שובם הותר ״שלום״, לעודד שתוכננה

 שהותרה אלה בין משפחות״. ״לאיחוד תכנית במסגרת ומקפריסין מצרפת
 היווני-אורתודוכסי ההגמון כגון מושבעים אנטי-ציונים היו חזרתם

 השפעה להם תהיה כי שקיוו קומוניסטיים ומנהיגים חכים מקסימוס
ממתנת)כך!(.

 כפריאסיף, רמה, )ג׳יש(, חלב גוש בצפון, הערביים הכפרים תושבי אלפי
 הגבול את שחצו לאחר להישאר או חוקי, באורח לחזור הורשו ועילבון
 טוב״. רצון ״בעלי ביהודים הסתייעות תוך קרובות לעתים לחוק, בניגוד
 את דורשים פחות, לא טוב״ רצון ״בעלי הליום, רבים בישראל אמנם

 של אזהרתו למרות כפריהם, אל ובירעם איקרית ערביי של החזרתם
לין: אמנון הכנסת, חבר
 העקורים הערבים כל את להחזיר המוני למסע ירוק אור יהווה ״זה

 ׳חראקת-אל- במסגרת ,1948 משנת הגבול( )באיזורי לבתיהם בישראל
 למסע הדלת תיפתח בכך ערוך: לאין חשוב השיבה״. תנועת - עודה׳

המדינה. לגבולות מחוץ אלפים מאות של שובם את להרשות

 שבעיר היהודי הרוב הנצחת על עתק הון הממשלה הוציאה בירושלים
 לשכנוע המתמסרת המדינה של המגוחכות לסתירות נוספת )דוגמא
 היהודים והמאמץ הממון המרץ, כל למרות שווה-זבויות(, שהוא הערבי

 הבלתי-חוקית חדירתם היא להפסדם הסיבות ואחת במאבקם, מפסידים
 עשרים עד עשר כחמישה חברון. מאזור בעיקר מהשטחים, ערבים של

 בכפרים גם אלא העתיקה, בעיר רק לא מתגוררים, באלה ערבים אלף
 אויבים אלף עשרים רק זו תופעה של פירושה אין לירושלים. הסמוכים

אלא גבולותיה, בתוך - שלהם התינוקות צבא על - לישראל נוספים
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 הקטנים שהכפרים מגלים העיריה ע״י לאחרונה שצולמו אויר ש״תצלומי
 בין המפרידה והולכת המתעבה ערבית לחומה הפכו העיר את המקיפים

יהודה..." למדבר היהודית מערב-ירושלים

 .בשכונות אחדים תושבים אמנם מדאיג הערבית ההתפשטות ״אופי
 בכוונה תחילה נבנו אלה שכונות העיר. בפרברי החדשות היהודיות

 לעיר מסביב היהודית החגורה של והדרומי המזרחי הצפוני, בקצוות
 אל התקרבו הם הערביים, הכפרים התפשטות עם ירושלים. של העתיקה
 לשיכונים מסביב ערבית שרשרת ומתחו החדשות היהודיות השכונות

 (.1.10.75 היהודית, הטלגרף סוכנות היהודיים״)בוליטין
 סביב הערבי הדמוגראפי הלסו הידוק את ישראל ממשלת מאפשרת מדוע

היהודית? ירושלים של צווארה
 ע״י בלאו-הבי הטרודה ״העיר, סדן, גיל השמאלני הכתב של לדבריו
 לגייס ביכולתה אין ישראליים, קבלנים ע״י בלתי-חוקית בניה, של מגיפה

 הערבי...״. בסקטור זו בבעיה לטפל הדרושים כח-האדם ואת הזמן את
 הוא מעוות•, שלו הקדימויות סדר מדהים•, סדן של הפרופורציה חוסר
 רק מצביעים אלה כל האם - מהערבית רבה היהודית שה״סכנה״ מציין

הערבי? האיום את להבין אי-יכולתו על

 תצטרך ״...ישראל פוליטית: פרשנות של בהתפרצות כותב הוא ולא. לא
 הפרברים של מ״כ( - )הבלתי-חוקית התפשטותם עם לחיות ללמוד

 לטיעונה בניגוד לפעול רוצה... היא כן אם אלא - בירושלים הערביים
 בצוותא לחיות והערבים היהודים של ביכולתם כאילו החוזר-ונשנה,

בירושלים״. בשלוה

 בדרכם יהודיים ומכוניות אוטובוסים מגוחך. ״שלוה" על הדיבור כמובן,
 חנינא בבית בעברם נרגמים יעקב, נוה החדשה, היהודית לשכונה

 וערב-אל- מוכבר ג׳בל' מול הניצבת תלפיות-מזרח שכונת ובשועפט;
 מפוחדות; ולנשים פריצה למעשי ילדים, על להתקפות עדה סווארה
 שנאת על מעידים אלה כל - רווי-מתח העתיקה בעיר היהודי הרובע

 - ליהודים מהצפוי מעט רק ומבשרים היהודיים ל״כובשיהם״ הערבים
הערבים. ינצחו אם - וליהודיות

 להעלים חייב הוא הערביים; ולבינוי לחדירה לסלוח חייב הליברלי סדן
 רגשות ע״י טרוד פנימה, בליבו הוא, כי האלימות-הערבית, ממקרי עין

 בנבנישתי מירון גם כך הציונות; ושל ישראל של היהודי הדגש סביב אשמה
 פיצול-האישיות מדיניות על כשניצח ירושלים, עיריית סגן-ראש לשעבר

העיר בייהוד משקיעה שהיא במיליונים הבולטת תכונה העיריה, של
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 מסר הוא בתוכה. הבלתי-חוקית הערבית מההתיישבות עינה ובהעלמת
 באוכלוסייתה מהגידול כלל ״מודאג שאינו היהודית הטלגרף לסוכנות
 בנבנישתי של מפלגתו מנהיג הצהיר גיסא, מאידך ירושלים״. של הערבית
:25.8.77ב־ מפלגתי כינוס בפני פרס, שמעון

 לגורלו נתונה ירושלים כי ולגלות בבוקר להתעורר רוצה ״אינני
 כל ובכללם מפלגתו, לחברי אמר שפרס מה הגליל״. של הדמוגראפי

 לראות רוצה שאינו היה לצידו, אותם למשוך שקיווה ישראל ערביי
 בחיבוק שישבה היא העבודה מפלגת אך בירושלים. מדי רבים ערבים
כלום. עשתה ולא ־ הבלתי-חוקית הערבית בהתיישבות והביטה ידיים

 האוכלוסיה של ריבויה ״שעור מידה. באותה אונים חסרת הליכוד ממשלת
 את להגביר המכוונת הממשלה מדיניות למרות בהתמדה יורד בירושלים

 השיכון שר פת, גדעון דברי - הבירה״ בעיר המתגוררים היהודים מספר
 הערביים המתיישבים את להרחיק ממליץ הוא האם הליכוד. בממשלת

 אבוד בקרב שנה כל מיליונים יוציאו וכך שלא. מובן הבלתי-חוקיים?
 מוכים היהודיים שהמנהיגים משום ירושלים, של ״היהודי״ אופיה על

ופחד. אשמה עוורון,

 מרבע )יותר ערבייה אלף ועשרים מאה על ירושלים כך ובין כך בין
 שד של נוסף באספקט הלב תשומת את ממקדת העיר( אוכלוסיית

 משגע, בקצב המתרבים רבים ערבים בישראל שיש רק לא הדמוגראפיה:
 ישראליים אזורים באותם מוגדרים. באזורים דווקא מתרכזים שהם אלא

 מהווים "אוטונומיה" הובטחה כבר שלהם ושומרון ביהודה הגובלים
 הם בירושלים הארצית. באוכלוסיה שלהם ו80/0מה- יותר הרבה הערבים
 הירוק״ ״הקו לאורך ערבים אלף חמישים יושבים במשולש ;270>־/ מהווים
 השומרון-, של האוטונומיה בשטחי הגרים לקרוביהם סמוך ,1967 מלפני
 הגובל באזור מוחלט רוב הערבים אלף מאות שלוש מהווים בגליל ואילו

 הקפריסין הצפון-אירלנד, - הגליל ובשומרון. הגולן ברמת בלבנון,
בעתיד. הישראלי

 מהאוכלוסיה אחוזים מחמישים יותר הערבים מהווים שם - הגליל
 הסמוכות הגבעות ממורדות שם, ההרים; אזורי מאוכלוסיית 750ו-></ כולה,

 כולם וכמעט קרקע, דונם ממיליון יותר יש הלבנון לגבול ועד לנצרת
 הגבוהים בין - לשנה 60ל->־/ 4 0י־/ בין הערבי הילודה שיעור נע שם ערביים!
 הערבית האוכלוסיה תכפיל שנה עשרה מחמש פחות תוך שם בעולם!

 הבודדה היהודית מהעיירה קילומטר עשרה של במרחק שם, עצמה. את
יהודי. כל על לא-יהודים מעשריט-ושבעה יותר חיים כרמיאל,
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 בלתי- שעודם ישראל בתוך ״השטחים פרס: שמעון אמר עליו - הגליל
 - להיות וימשיכו - הנם מסויימת, בצורה רק המיושבים או מיושבים,

 ישראל. של ההתיישבות למדיניות מעבר מיוחדת לב בתשומת הזוכה נושא
 רב תאבון יגלו יהודים ע״י המיושבים אזורים החומדות ארצות-ערב

יהודים״. בהם שאין לאלה וכן כלל מיושבים שאינם לאזורים יותר עוד

 על שם היהודים. מצד ובריחה בהלה הערבי הריבוי מוליד שם - הגליל
 שלא כדי ערביים, כפרים העוקפים מקבילים כבישים לסלול הצבא

 דירות עומדות עלית, בנצרת שם, בלילה. לחצותם יהודיות תאלצנה
 שם, בה. להתיישב מסרבים אחרים וכי העיר את עזבו יהודים כי ריקות

 לקרית יהודים אלפים עשרת באו האחרונות השנים וחמש בעשרים
 איימו ו 979ב- בשממונם; עומדים העיר מבתי חמישית ועזבוה; שמונה,
לעזוב. - מורים שבעים ובכללן - משפחות מאות כחמש

 ׳מעריב׳ סופר כתב ערבית. לעיר להפוך עכו העיר ״מאיימת״ שם - הגליל
 לאבד עלולה עכו כי הגורסת, המדאיגה, ״התחזית (:9.5.77) רהט מנחם

 ניכרת. ערבית אוכלוסיה בעלת עיר ולהוות ולשוב היהודי צביונה את
 בעיר ערביים אישים כמה של הצהרותיהם על גם נשענת... זו תחזית
עכו״. של ערביותה בדבר

 ושלושה חמישים - תל-אל קטן, מיצפה מקימים היהודים שם - הגליל
 מאוניברסיטת סופר אמנון ד׳׳ר שם ערבים. אלך ארבעים בקרב יהודים

 נפשות, אלך עשר שנים כיום המונה סכנין, הערבי הכפר על מספר חיפה
 צריך זה קצב "להדביק שנה. מדי אליו מצטרפים אנשים 500 ואילו

 סופר. ד״ר אומר אזור״, באותו לשנה מושבים שני להקים
 הערבית. הדמוגראפיה של האמת בפני ניצבת וישראל כך, נוהגים אין אך

 - מבוקשם את בשקט ישיגו שהערבים שבכך העיקרי האיום כמובן,
 ויבטלו הכנסת על ישתלטו זו ובדרך - המדינה באוכלוסיית מוחלט רוב

 הצלחתם על מצביעים הנתונים כל היהודית. המדינה את חוקית בצורה
הסופית.

 על מחקר של במסגרתו - האמריקנית הקונגרס ספריית חזתה ו976ב-
 השטחים כל על ישראל תוותר שאפילו - הערבית-יהודית האוכלוסיה
 שנה. מאה תוך מוחלט רוב המדינה שבתוך הערבים יהוו ששחררה,

 ישראל .25,000 של לארץ נטו שנתית עליה על התבססה זו ותחזית
 הכלכלי ובוהו התוהו ונוכח כזה למספר היום אפילו מתקרבת אינה

 העולים. מספר את לעבור היורדים ממספר למנוע יהיה קשה בארץ,
אז הערבי. הרוב להתגשמות יותר הרבה סבירה תקופה הן שנה שבעים



 תחילה יהיה הוא שלפיה התחזית לנוכח יותר? מתון הערבי ייעשה מדוע
 החופשי מרצונו יוותר מדוע לרוב, ואח״ב עצומים ממרים בעל למיעוט

השלטון? בעוגת להשתתף! אפילו או להישלט במקום לשלוט, סיכוייו על

 אם לערבי? - שנה מאה אפילו או - שמונים או - שנה שבעים הן מה
 1900 ריבונית יהודית מדינה ועל לציון שובם על לחלום היהודים יכלו
 שנה 100 שובו למען ולפעול לקוות לחלום, יבול הערבי אין מדוע שנה,

 ״ציוני״? להיות הערבי יוכל לא שלו, שבדרכו סבורים אנו מדוע בלבד?
 היה העם, ואת עצמם את שהשלו הציוניים המנהיגים בל בקרב בעבר,

 קרוב. מספיק לא אך קרוב, להבנה. קרוב ז׳בוטינסקי, זאב אחד, איש
ז׳בוטינסקי: כתב הברזל" קיר ״על הקלאסי בחיבורו

 הסכמתם את להשיג ־ ביותר הקלושה אף תהיה - תקווה "אין
 רוב בעלת' לארץ ״פלשתינה״ של להפיכתה ארץ־ישראל ערביי של

יהודי.
 טפשים או הנם הערבים בי לשכנענו, מנסים שבתוכנו השלום ״כרוזי

 שבט שהם או מטרותינו, של מרוכך פירוש ע״י לרמותם שאפשר
 בארץ-ישראל שלו הבכורה זכויות על לוותר המוכן רודף־בצע,

כלכליים. או תרבותיים יתרונות תמורת
 שיעלה תקווה, של זיק אף ויהיה הערבים, בלבות מקנן עוד ״כל

 הבטחות ולא כאלה נועם דברי בעולם אין מאתנו, להפטר בידם
 - זו תקוותם על לוותר מוכנים הערבים יהיו שבגללם מושכות־לב

 ואומה חיה. אומה אלא אספסוף הם שאין בך, בגלל דווקא וזאת
 נותרה שלא בזמן רק כאלו גורליות בשאלות לוויתורים מוכנה חיה
פרצה״. כל נסתמה הברזל וכשבקיר ״להפטר״, תקווה כל כבר

כתב: דבריו בסיום נכשל. הוא גם אך אחוז. במאה צדק ז׳בוטינסקי
 מעשיים, ענינים על אתנו להתמקח יתחילו הם בלבד כזאת ״ובשעה ,

 אזרחי שיווי־זכויות הערבים, של רגלם דחיקת נגד ערבויות כגון
 ערבויות להם ניתן אז אמנם כי היא, ואמונתי תקוותי ולאומי.

טובים״. כשכנים בשלום לחיות יוכלו העמים ושני רצונם שישביעו

 שטות לכתוב מסוגל היה כז׳בוטינסקי ורגיש הגיוני שאדם לגלות מצער
 שלא היתכן החשיבה. בענקי גם פוגע העצמית ההטעיה הידק אוי, כזאת.
 דבר של בסופו יובילו הערבים גירוש נגד שערובות ז׳בוטינסקי הבין
 לתפוס היה יכול לא האם להן? הריע שהוא הנועם בדרכי ;נרבי לרוב

 הערבים יוכלו פוליטיות זכויות בעלת טובה״ "שבנות ע״י שדווקא
 תוצאת - ז׳בוטינסקי ל״פלשתין״? היהודית המדינה את להפוך

 המיעוט של ל״זכויותיו ומסור עשרה, התשע המאה שלי הליברליזם
 אלה מושגים בין הסתירה את לתפוס האומץ את לא-מצא - הלאומי״

המכאיבה. והמציאות ההגיון מפני נס הוא גם ציונית. מדינה לבין
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 רוב ישראל, מדיבת לרוב הערבים היות של במובן, הוא, העיקרי האיום
 אינו האיום אך נוספת. ערבית למדינה היהודים מדינת את שיהפוך
 או שבעים להמתין המפוקפקת הזכות אין ליהודים זה. לתחום מוגבל

 להניח "אין שם-טוב, אורה של לדבריה למיעוט. שיהיו עד שנה שמונים
 בידיהם תיפול והמדינה מוחלט רוב שיהיו עד בסבלנות יחכו שהערבים

 מיליונים כמה של למיעוט דומה אינו היום מיליון של המיעוט בשל. בפרי
 בן היהודים, לבין בינם היחס שיקטן וככל מיספרם שיגדל ככל מחר.
 קו - האדום לקו שנגיע לפני רבות שנים יבוא העמות הלחצים. יגברו

(.8.5.78 אחרונות, )ידיעות המספרי״. השוויון
 המדינה. מאוכלוסיית שליש או רבע ישראל ערביי כשיהוו יבוא העימות

 פצצות העולם. ברחבי הטלוויזיה במרקעי יראו המרי ואת המהומות את
 ימותו ערביים לאזרחים חיילים בין רוויות-דם ובהתנגשויות יתפוצצו,
 ויישמעו הנוף מן ייעלם אחמד״, ״הדוד נוסח ״המתון״, הערבי עשרות.
 דעת פלשתינית. מדינה במסגרת המשולש ואת הגליל את לכלול דרישות

 ויתווכחו. יתפצלו אמריקה ויהודי ישראל, נגד תתייצב העולמית הקהל
 לישיבות, הערביים החברים שלושים או וחמישה עשרים יפריעו בכנסת,
 למעשה, תיפסק לישראל עליה לערבים. הולם וייצוג אוטונומיה וידרשו

 מהר המתקרבת ארץ פני על הגויים בקרב גלותו את יעדיף לא מי כי
 המדינה את וינטשו הירידה, ממדי יגברו שני, מצד עצמו? מצב לאותו
ובטכנולוגיה. אדם בכח חמור מחסור והתוצאה? וכשרונותיהם. אנשים

 להתגורר לזכות המדינה, בניהול יותר רב לשיתוף הדרישות בעקבות
 הערבים של מוחלט ולשוויון בכירות, במשרות להחזיק היהודיות, בערים

 מסוכנים יוכרזו בארץ שלמים ואזורים המוניים עימותים יבואו - בישראל
 הצבר, של וסבלנותו תסכולו יתפקעו בהם. העוברת יהודית לתחבורה

 הציונית־יהודית התפיסה בשל לסבול עליו מדוע ויותר, יותר שישאל
 תערובת נישואי מקרה. בכל בשבילו, במיוחד משמעותית שאיננה הזאת
 והמתיחות, המלחמה מפני הפחד עם יחד מעורב, חברתי ובילוי יותר רבים

 היהודית התמיכה דו-לאומית. במדינה יותר נרחבת תמיכה יעודדו
 כלל לדבר יהיה אפשר אי כבר כי דרמאטית, ןמידה תצטמק במדינה

יהודית. מדינה על

 יצברו וכולן - נוספות דרישות יהיו לישראל הערבי הרוב בוא לפני הרבה
 דרישות הערבית: באוכלוסיה והקבוע השנתי מהגידול בתוצאה תנופה

 דרישות ובממשלה: בכנסת יותר הולם לייצוג יותר, רב פוליטי לכה
 מישראל אלה אזורים לניתוק דרישות ובמשולש: בגליל ל״אוטונומיה״

 לבתיהם להשיב דרישות תקום: כשזו ״פלשתינית״ למדינה וסיפוחם
"הפלשתיניים״. הפליטים רבבות את הנטוש ולרכושם
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 וההטעיות, האשליות לניפוץ יחד המצטרפות ודמוקראטיה, דמוגראפיה
 המאלצות ובציונות, היהודית במדינה בכנות להביט היהודי את המחייבות

 נהירים הצדדים ושני סתירה, אלה שני בין יש ייעודו. את לבחור אותו
 ומיוחדים, שונים יהודי, ועם יהודית מדינה של היהודי הקול וברורים:

 הסתירה שהרי ביניהם, לגשר דרך כל אין ״פלשתין״. של הערבי והקול
מוחלטת. ביניהם



ז: פרק

וביה מיניה סתירה

 קיומו ישראל, מדינת בין ליישוב ני׳תנת שאינה מוחלטת סתירה קיימת
 המודרנית מדינת-הלאום לבין השנה, אלפיים בן היהודי-ציוני החלום של

 שאין מוחלטת סתירה קיימת שוות. זכויות בעלי אזרחיה בכל הרואה
 היהודית המדינה את המייסד העצמאות במגילת קטע אותו בין לשנותה

 אזרחיה׳ לבל גמור ומדיני חברתי זכויות ׳שוויון קיום המבטיח הקטע לבין
 להודות ויש - פוטנציאלי עימות קיים יהודים. ולא ערבים, שהם למרות

 בן-האלפיים החלום היהודית-ציונית, המדינה בין - ולתמיד אחת בכך
ואזרחות. דמוקראטיה של המודרניות התפיסות לבין ישראל, עם של

 אינטלקטואליים ייסורים אותנו מייסרת מביכה, מכאיבה, זו הצהרה
 בהם, מנגיעה להימנע אם כי כאלה, בדברים לטפל שלא נזהרים קשים.
 בהם. לדון שלא ומוטב מסוכנים, הם אחראים, ואינם נחוצים אינם שהרי

 אותו ולהסביר וביוזמה, באומץ היום, בנושא לדון בהרבה מוטב שטויות!
בפנינו. הנושא מחר יתפוצץ אחרת - ולעצמנו לילדינו

 סבל אשר העם להתנצל-כביכול. היהודי את המחייבת סיבה שום אין
 האחרים אשר הזכויות כל נשללו ממנו אשר העם מקיפים, כה ויגון סבל

 התיכון במזרח לאיש. הסבר חייב אינו הזה העם - לעצמם דורשים
 המוסלמי או הערבי האופי חקוק שבחוקותיהן איסלאמיות רפובליקות

 אפריקנים הערבית״? ״הגזענות נגד שמתקומם מי היש - המדינה של
 וזהותי תרבותי ייחוד מדינותיהם; של השחור הצבע על בתוקך עומדים

 המדינה כך? על המתנצלת מביניהן היש - אומות לעשרות היסוד הוא
 מפני העם ימלט שמה לה, זקוקים שהיהודים הארץ יהדות, היא הציונית

משגשגת. ייחודית יהדות ויבנה שואה

 היה גלות שנות אלפיים כמעט במשך למולדת היהודית השאיפה יסוד
 מכיר שלנו העולם ומיוחד. נפרד עם מהווים אכן שהיהודים האמונה

 היהודים? זכויות על יערער מי פפואה; של העצמית ההגדרה בזכות
 מהווה שהוא בכך במיוחד מיוחד-במינו, עם מהווים היהודים יתר־על־כן,

 לפנים שחיתה דתית, ואומה לאומית דת ואמונה: אומה אחת ועונה בעת
ארץ-ישראל. - בארצה מיוחדות וכתרבות כחברה

109



 בעת העמים בתולדות ללא־אח־ורע מזוועות היהודים סבלו אחד מצד
 התרבו שבה ארץ בכל רגלם לכף מנוח מצאו לא בארצות-נכר. נדודיהם

 או כלכלית שיטה דת, חברה, שום באיכותם. להבחין היה ניתן ושבה
 והוטבעו נשרפו בני-קיום.הם ומנוחה מחסה להם העניקה לא חברתית

 באינקויזיציות, מות עד ועונו נרדפו ואוסלמו, נצלבו והושמדו נחתכו
 שנות באלפיים מר לקח למדו היהודים אושויץ. ובמחנות בפוגרומים

 מיעוט. להיות לנו אל זר. להיות טוב לא הלקח? כמיעוט. כזרים, גלותם,
לעולם-לאעוד!

 שהיהודים ולומר לסכם, יש וחסרות-נימוסין, מחוספסות שהמלים ככל
 על יהבם את עוד להשליך שלא - כמים דמם שנשפך לאחר - למדו

 לא אחרים. של האורחים הכנסת מידת ועל רחמיהם על סובלנותם,
 אחרים, של חרבם ועל שוטריהם על צבאותיהם, על לסמוך ירצו עוד

 רצו היהודים לחיות. חפצו היהודים די! שואה. מפני עליהם שיגנו
 שלהם. בביתם שלהם, בהגנה שלהם, בצבאותיהם

 תרבות שום המיוחדת. הרוחנית, זהותם על לשמור היהודים רצו וכמובן,
 אדמת-נוברים. על וחיונית, בריאה לצמוח, מסוגלת אינה מיעוט של

 ומיוחדת נפרדת אומה דת-משה״... ״בן אדמת על את-שיר-ה׳ נשיר ״איך
 הנפרדת במדינתה והמיוחדים הנפרדים חייה את לחיות השואפת

 ורחמיהן ערובותיהן הבטחותיהן, כל את כבר שטעמה אומה והמיוחדת.
עוד! לא לעולם- למיניהן. קבוצות-רוב של

 הביתה שבו יהדותם, את לאבד ולא פיזית להיהרג שלא אומר כשגמרו
 לא בשלישית, לאבדה שלא - יעדם בעבר. פעמיים שאיבדוה, לארץ

 להתבייש. במה אין ב״דמוקויאטיה״. ולא בחרב לא בשלום, ולא במלחמה
להתנצל, מה על אין

 על המדינית. הציונות את היהודים ייסדו נפרד כעם ייחודם בסיס על
 להם וירשו להם שיסייעו בבקשה ולבריטניה לטורקיה פנו זה יסוד

 את בתנ״ך המאמין הנוצרי הבין זה יסוד על הלאומי. ביתם את להקים
 המאוחדות. האומות ארגון - יותר ומאוחר הלאומים, חבר וכן דרישתם,

 דרשו אדמה, אותה על לפנים שחיו יהודים אותם יהודים, היותם יסוד על
 - להיות יכול לא - היה לא גבול. מסיגי אחרים, גרו שבה ארץ היהודים

 התהוותה יהודים כמדינת - ועובדה זה. זולת הגיוני או מוסרי בסיס שום
 הערובה היא היא יהודית במדינה שהמדובר ההנחה עצם ישראל. מדינת

 לרוב. להיות שבתוכה הערבי למיעוט להרשות ישראל למדינת לה שאל
 השבות, חוק 1 זה: במאמץ העיקר הוא במדינה ביותר היסודל החוק

 המפתח זהו יהודי. לכל ישראלית ואזרחות אוטומאטית כניסה המבטיח
הפוליטי, בכח בריבונות, השולט הרוב את יהוו שהיהודים להתעקשות
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 לערבים ישראל תרשה האם המדינה. של היהודיים ובגורלה הצבאי בבה
 ייתכן זאת שאלה אם בארץ? לרוב ממיעוט דמוקראטיים באמצעים להפוך

 השאלה על אם אך אמיתי. שויון לערבים שאין הדבר פירוש שתישאל,
יהודית. מדינה אין בחיוב, להשיב אפשר הזאת

 יהודית: מדינה ע״י הנוצרת והמסוימת המיוחדת האוירה יתר-על-כן, אך
 החיצון, היהודי העולם עם הקשרים הגיבורים, החגים, הדת, הלשון,
 מלבורן ורוטרדאם, בוסטון יהודי יהודיים. נעשים - עצמו האויר

 להם, שייכת שישראל חשים כולם - ומונטריאל מוסקבה ויוהנסבורג,
 יותר מחייבת יותר, כעמוקה העצמאות במגילת מפורשת לישראל וזכותם

 האדם. יחיה בלבד חומריות הטבות על לא בישראל. הנולד ערבי של מזו
 שלו: והרוחני התרבותי הפוליטי, ביתו שלו; שהארץ לחוש גם חייב הוא

 ישראל, מדינת על הדבר אותו לומר יכולים הערבים אין לה. שייך שהוא
 היהודית, הסוכנות לנואמי מקשיבים וכשהם ״התקוה״ את שרים כשהם

 ״דיכוי״ העולמית. הציונית ההסתדרות או המאוחדת היהודית המגבית
 השוררת המדכאת אוירה של צורה ללבוש יכול הוא פיזי; להיות חייב אינו

 אף-פעם שאינו הרגשה - אחר עם של שלטונו תחת לחיות נאלץ כשהאדם
הערבי. קובלנת זוהי ממש. ״בביתו״

 אורח להיות קל זה אין אותו. להבין אפשר במצבו, מאושר הערבי אין אם
 אותו יהפוך לא היהודי כי שלו, לעצב פתרון אין אך אחר. של בביתו הלן

 שהוא ובאוירה שלו בביתו לחיות הערבי יעדיף אם לבעל-הבית. מאורח
 הערביות המדינות מעשרים מיותר באחת להתגורר יעבור אותה, משרה

 - מוסרית מבחינה רשאין!, אינה - יכולה אינה ישראל למענו. שהוקמו
 הדבר פירוש היהודי, אופיה את שינתה אילו כי היהודי. אופיה את לשנות
 ההיסטורית הזכות יסוד על להקמתה שתרם מי כל את הופכת שהיתה

ולגזלן. לרמאי לשקרן, היהודית

 רק בעבר ״יהדותה״ את שניצלו הוראה משום יש זה מעין שבצעד רק לא
 העולם ליהודי צינית סטירת-לחי משום בו יש ערבית. אדמה לגזול

 חלום הגשמת למען מחייהם אף קרובות ולעתים מממונם ממרצם, שתרמו
 המרינה של החובות כל של שפל ניתוק כזה בצעד יש היהודית. המדינה

 מבטחם את היום של בישראל הרואים ונרדפים מדוכאים יהודים כלפי
 במדינה ומצאה גג לקורת זקוק לפנים שהיה הישראלי מגינם. ואת

 נשימתם צינור את, ינתק - נזקק עוד כשאינו כיום, - לו לסייע שהתחייבה
אחרים. של

 במסגרתה אך יהודית. מדינה שאינה לישראל מוסרית זכות אין ליהודי
הוא כאילו בטענות-שוא הערבי את איש יעליב אל יהודית מדינה של
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 אופיה בין זו מוחלטת סתירה ״מדינתו״. גם היא המדינה ובאילו ״שווה"
 אשר לכל לשאוף הערבי של הדמוקראטית זכותו לבין ישראל של היהודי
 לא לעולם אשר היא - בארץ רוב של למעמד היתר, בין - לו שואף היהודי

הקיים. המצב עם להשלים אותו תביא ולא לערבי תניח

 חשו היהודים רוב נכרים. ע״י בקלות־יתר זו עובדה הובנה הדרך מתחילת
 היהודית, המדינה רעיון על לוותר יכלו לא אך בסתירה, אינסטינקטיבית

 הבעיה פרטי את שהכירו לנכרים אך המציאות, תחושת את דיכאו ועל-כן
 החדש הספר ״בית של נשיא-הכבוד ג׳ונסון, אלוין קשי. כל היה לא

 וחצי שנה כמעט ו,947 בינואר ״פלשתין״ בבעית דן חברתי״, למחקר
 קבע: הוא ״קומנטרי״ בחוברת שהופיע במאמרו המדינה. הכרזת לפני
 לגמרי מציאותי בפלשתינה... יהודי רוב ולהחזיק לקיים יהיה קל ״לא

 ואין יהודי, שלטון תחת כמיעוט לחיות רוצים פלשתינה ערביי שאין לומר
 לאומי מיעוט על המיעוט... לזכויות שניתנו הערובות מהן משנה זה

 או הסודטים אזור של מהגרמנים יותר ידוכא לא אפילו לדיכוי. לצפות
 שאין מציע אני כעשוק... עצמו את המיעוט יראה בצ׳כיה, מהסלובקים

 הרוב לאומיות בשיטת בפלשתינה הערבית-יהודית הבעיה את לפתור
והמיעוט״.

 ושתים שלושים כעבור .1947ב- הוגשו ג׳ונסון של המדויקות הערותיו
 יותר.משלושים - נגדם שהתרה רוב-מיעוט יחסי אותם בקיום היו שנים
 את להבטיח .פורמליות ערובות עם היהודים, של שלטון-הרוב שנות

הערבי. המיעוט זכויות

 הערבי- המרכז ע״י ערבית-ישראלית חשיבה של סקר נערך ו979ב-
 ו״ההתקדמות״ הנפלאים״ ״ההישגים לאור חיפה. אוניברסיטת של יהודי

הסקר: תוצאות ממש מאלפות ישראל, ערביי של
 מפורשות הודו שהתראיינו הישראליים מהערבים 500/0מ- פחות לא *

להתקיים. ישראל של זכותה את דוחים שהם
״גזענות״. בציונות רואים מהמרואיינים 640כ->־/ *
 המאפשרת היסוד חקיקת השבות, חוק ביטול את דורש דומה אחוז *

בה. ולהתאזרח לישראל להכנס העולם מכל ליהודים
כל על לוותר מישראל תובעים ישראל מערביי 870־/ בעוד לבסוף, *

 נסיגה דרשו - ממש מדהים אחוז - 590,>־/1967ב- ששוחררו האדמות
.1947 לגבולות אף

 הוויכוח כי התברר מתוצאותיו כי קבע סמוחה, סמי ד״ר הסקר, מנהל
 הערבים של השתלבותם לקצב קשור כלל אינו לערבים היהודים בין

 ישראל... מדינת של היהודי-ציוני באפייה נעוץ ״הוויכוח המדינה. בחיי
המדינה״. של באופיה שינויים במאוחר או במוקדם ידרשו ישראל ערביי
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 קשורים וגורלה שאופיה יהודית שבמדינה הוא סמוחה ד״ר שאמר מה
 סמוחה ד״ר ״שווה״. עצמו את להרגיש יכול הערבי האזרח אין ביהדותה,

 גם זאת שיבינו הלואי זאת. מבין הוא כערבי לחלוטין, כמובן, צודק,
ישראל. מנהיגי

 או יהודית במדינה נאמנה דבקות בין לבחור מקרה בכל חייב היהודי
 הזכות את לערבי המעניקה המערבי-הליברלי, העולם של לדמוקראטיה

 להתייצב ושוב שוב נאלצים הישראלים ערבית. למדינה הארץ את להפוך
 לאחר ואז, הערבי-יהודי. הסבסוך במוקד היא כי הזאת, המציאות בפני

 תשובה להשיב עוד מסוגלים אינם הבעיה, של הזוועה מלוא את שהבינו
 או חמקנית תשובה וימציאו המציאות מכורח שיתעלמו או יהודית.

 ההולך מתיוונים יהודים מספר דמוקראטיה! ב... שיבחרו או מגוחכת,
 לדמוקראטיה היהדות בין ישנה סתירה אכן שאם ביום, מצהיר ומתרבה

 מפני הבורחים היהודים. למדינת בקץ בדמוקראטיה, הם יבחרו אז
 המציאות מפני נסים הם הרוב; את כמובן, עדיין, מהווים המציאות

עראבה. מכפר הערבי במורה המתגלמת
 צעיר. ערבי ״צבר״ הוא סעוד נעמה שבגליל. הערבי הכפר - עראבה

 הראל, ישראל הצעיר, הערבי-ישראלי הדור את מלמד הוא מורה; הוא
 ישראל היות עם משלים הוא אם (28.5.76)אותו שואל ״מעריב״, כתב

 אך שוות אישיות זכויות בעל מיעוט עם נמנה הוא בעוד יהודית, מדינה
משיב: סעוד לאומיות. זכויות כל נטול

 שבשנת אומר מי דמוקראטית. מדינה היא המדינה מיעוט. אני ״עכשיו
 במדינת ערבים כחצי-מיליון היום אנחנו מיעוט? נהיה כן גם 2000

 ערבי. מיעוט עם יהודית מדינה שזו העובדה את מקבל אני היום ישראל.
 ערבי״. רוב עם יהודית מדינה תהיה שזו אקבל לא רוב, כשנהיה

 האיום - ישראל על הכפול באיום להבחין רוצה מי לו? מאזין מי
 התגלמו ו976ב- שלא. וודאי - ישראל מנהיגי והדמוקראטי? הדמוגראפי

 ראש של בדמותו הבעיה את המאפיינים והסתירות החרשות העוורון,
רבין. יצחק הממשלה,

 עתונאים במסיבת בארה״ב. ישראל שגריר רבין היה 1973 לאפריל ו4ב-
 התקומה ״תהליך הבאה: החשובה ההצהרה את רבין הצהיר בתל-אביב

 תהיה והיא יהודי; יהיה שרוב-רובה מדינה, הקמת על מבוסס היהודית
 להכיל יכולה היא אם בליבי ספק ולכן, יהודיים. ערכים על מושתתת

מדי״. גדול בלתי-יהודי אלמנט

 במצב-רוח והיה ישראל, ממשלת כראש רבין כיהן שנים שלוש כעבור
 תקף רבין מזועזעת. הארץ את הותיר (30.3.76) האדמה יום מרד לוחם.

״לקרוע נסיונה על האדמה, יום יוזמת רק״ח, את בכנסת בנאומו בחריפות
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 עשרים במשך שניטווה לערבים, יהודים בין הפעולה שיתוף אריג את
 מתבססת עולמו שהשקפת הממשלה, ראש האחרונות״. השנים ושמונה

 מאשים מדי״, "גדול ערבים מספר להביל יכולה שאיבה יהודית ישראל על
 אפשר מה נפלאים״?! ״יחסים בהריסת הקומוניסטית המפלגה את

רבין? של בעיניו הערבים, מהם להוסיף?
 תלמידי של השנתי הכינוס בפני רבין דיבר ,1976 למאי 6ב- ואחר-בך,
הכריז: שם תל-אביב. מאזור השמיניות

 למנוע יש יהודי. שיהיה צריך היהודית במדינה שישב העם של ״רובו
יהודי...״. מיעוט שיהיה ואסור מספיק, לא יהודי רוב יהיה בו מצב,
 המדינה של ייעודה עם שישלים בתנאי לא-יהודי למיעוט מקום ״יש

 לשוויון- זכאי המיעוט היהודיים. והאמונה המורשה תרבותו, העם. כלפי
מזה״. ליותר לא אך והתרבותי הדתי ייחודו ולכבוד כפרטים זכויות

 מהפיכה או מגידול-יתר ערבי מיעוט למנוע יש כיצד פירט, לא רבין
 ישראל ערביי על דבריו שיעשו החיובי הרושם את ניתח לא אף לרוב:

המאושרים.

 הערביות המקומיות המועצות ראשי עם רבין נפגש 1976 למאי 24ב-
 שרבין אחרי המיפגש את עזבו זועמים ערבים עליהם. מעיק מה ללמוד

 ואחר- ותרבותית. דתית קבוצה של הצנועים לממדיה אותם הגביל שוב
 מנהיגותם כללי באופן הנחשבת - קבוצה אותה ניסחה ,6.6.76ב- כך,

 רבין של הגדרתו על תגר קראה שבו תזכיר - ישראל של.ערביי ״המתונה״
 תרבות בעל ערבי מיעוט חי שבה יהודית-ציונית ב״מדינה ישראל את
נפרדות״. ודת

 ישראל ״מדינת חמתונים: הערביים המנהיגים דבריו את תיקנו כך, לא
 ומיעוט יהודי רוב בעלת קוומיה( תיוניה )דולה דו-לאומית מדינה היא

 הערבים יהודי, ומיעוט ערבי רוב יהיה אולי מחר ברור: היה הרמז ערבי״.
 ״זעזע״ והדבר ישראל, מדינת של היהודי-ציוני יסודה את בגלוי דחו
 של המערכת במאמר כשמעיינים שכמותו. ואת פוסט״ ה״ג׳רוסלם את

 המבולבל מוחו נבכי תוך אל מדהימה בהצצה זוכים (,9.6.76) זה עתון
 למען המתקדם במאבקו מתגאה זה עתון שהרי היהודי, הליבראל של

 דוגמת אבהיות ושל מבוכה של תערובת. הוא זה מאמר ישראל. ערביי
 ארצות-הברית: דרום של הקלאסיים המטעים בעלי

 במדיניות הממשלה בחרה הערבית של.הקהילה טענותיה על ״בתגובה
 הפערים את ותסגור בישראל, מרחיקת-לכת ערבית השתלבות שתעודד

 !(...נאורה)כך מדיניות-מיעוטים זוהי הקהילות. שתי בין
 ...1947ב- באו״ם שנתקבלה החלוקה החלטת על-ידי הוקמה "ישראל

שבעוד ישראל של הערביים אזרחיה בפני לשנות לחזור אפוא חיוני
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 יתר-סיכויים ועל יתר-שוויון על להילחם המוחלטת הזכות להם שמורה
 יהורית ותישאר הינה ישראל - לצידם יילחמו רבים יהודים שבו מאבק -

 ׳ישראל הנבוכים. הליבראלים על רחמנות לערעור״. ניתנת שאינה בצורה
 את הערבים יהוו ואם לערעור״. ניתנת שאינה בצורה יהודית תישאר
 ושות׳ ה״פוסט״ היסרב חברבורותיו? הליברלי הנמר היהפוך הרוב?
 ה- מסרב אידיאולוגית, בבהלה ובכן, להצביע? לערבים להתיר לדעה

 מציע הוא עניני דיון ובמקום בכלל, כזאת התפתחות לשקול ״פוסט״
נאורה...״. מיעוטים ״מדיניות לערבים

 - שמנסחיו העובדה אולי היה הערבי התזכיר של ביותר החשוב האספקט
 הישראלית: העבודה במפלגת הקשורים ״מתונים״, ערבים כולם היו

 טירה: מועצת ראש חי, עבדל רפיק טארק רמה: מועצת ראש מווייס, הנא
 שנים זה מדבורייה. מסאלחה ואחמד סכנין: מועצת ראש טראבה, ג׳מאל
 הקו אחרי ההולכים ״נאמנים״ כישראלים מתפקדים אלה אישים רבות

השתנו. לא הם שלילית: התשובה השתנו? האמנם השתנו? מרוע הציוני.

 בעקבות בתב אל-פלג, צבי ערביים, לענינים הותיק הישראלי המומחה
 לה ולאפשר האיבה את להסתיר יודעים ״)הערבים( האדמה: יום מרד

 האיבה, לגילוי כשרה השעה היתה לא עוד כל הנאות. ברגע להתפרץ
 רחבה.." ביד אורחים הכנסת תקינים, יחסים מי-מנוחות: על הכל התנהל

 - חלקית - להבריז קם האמיתי הישראלי והערבי השעה, הגיעה כעת אך
 ניצב הוא 1976 ביוני דבר. למד לא רבין כמובן, הכנות. שאיפותיו על

 וההקלס שהתהלל ואחרי המפורסמת, העבודה מפלגת ועידת באי בפני
 במציאות ישראל לערביי ביחסה גאה להיות יכולה )״ישראל בדבריו

 והראש״ "הבטן סטטיסטיקת את ושנה שחזר ואחרי נמצאת"( היא בה
 רבין קבע בישראל, הערבים בה שזכו ההתקדמות מידת את שהוכיחה

 הממשלה: ראש אמר מדיניותו. של הסותרים העקרונות שני את שוב
 אזרחיה לכל מלא שוויון-זכויות המעניקה יהודית מדינה הינה "ישראל

 הנפרדת״. והדתית התרבותית לזהותם הנוגע בכל הלא-יהודיים
 למדינה עוינות ־ וגילה כעס הערבי כמובן, עוד. רצה הערבי כמובן,

 במולדתו. ישלוט לא שלעולם מיעוט, של נצחי מעמד עליו שגזרה היהודית
 את דמוקראטית במסגרת לו הקנתה ולהצביע להוליד הזכות כמובן,
 רבין זה את האם המדינה. של אופיה את ולשנות לרוב להיות הזכות

 ויון ״ש האם כזה? מצב של היווצרותו את למנוע מציע הוא מה הבין? לא
 שיצביעו כדי נפשם, כאוות להוליד זכות אין שלערבים פירושו מלא״

 ״ישראל״ את להחליף לכנסת מספיקים ערביים מועמדים בעד ילדיהם
 זכות ל״הגבלת מלא" ״שויון במלים מתכוונים שמא או ב״פלשתין״?

שלהם״? ההצבעה

115



 נרתעו היהודים חסרת-המשמעות. בועידה אלה בשאלות דן לא איש
 מאד. טוב להם, טוב שבאמת הערבים את לשכנע וניסו עליהן, מלחשוב

 הערבים אחד אמר לאשורו. המצב אופי את הדגישה אחת תקרית אולם
ג׳להובי: ג׳מיל עו״ד שנכחו,

 הערבית- האומה בזכויות להכיר עלינו רע? כך כל למה טוב, כך כל ״אם
 אך הכלכלי, בשטח התקדמות היתה אמנם בישראל. החיה פלשתינית

האדם״. יחיה לבדו הלחם על לא

 וסיבות-היסוד יהודית במדינה ערבית להשתלבות היהודי חוסר-הסיכוי
 להכרה פעם מדי זוכים ליישוב ניתנות שאינן ערבית-יהודית להתנגשות

 לסבך. הפתרון את גם- להעלות מסוגלים שאינם שונים, ישראלים ע״י
ערביים בענינים בגין מנחם של יועצו-לשעבר שרון, משה קבע ובכן,

(22.6.79:)
 מול הניצבת הערבית לאומה מלאה שייכות חשים ישראל ערביי "...

 יעדיה עם אשר יהודית מדינה של במסגרתה חיים הם זאת ועם ישראל,
 אינם והתרבותיים החברתיים לערכיה ואשר מזדהים אינם הפוליטיים

שותפים...״.
 תרבותה עם הציוני, אופיה עם הסכמה פירושה המדינה עם ״ההזדהות

 במדינה ערבי אין והלאומיים-היהודיים. הפוליטיים יעדיה ועם היהודית
 של בדפוסיה רדיקלי בשינוי לראות מעדיפים הם כך... לנהוג שיכול

 במיעוט ישלוט ערבי-פלשתיני רוב מעמדות: החלפת שיכלול המדינה..

 להצליח יכולה ההשתלבות מדיניות אין הנוכחיים בתנאים היהודי...
בארץ....״.

 בעקבות האישית עמדתה את הניג שרה הביעה פוסט״ ב״ג׳רוסלם ואילו
 שפרצו המהומות של במהותן להכיר ׳עלינו (:5.4.76) האדמה יום מרד

 היהודית המדינה כלפי עוינות ושל שנאה של התפרצות - שעבר בשבוע
 המהומות של היסודית שסיבתן העובדה עם נתמודד לא אם וחלק... חד

 למרות היהודים מדינת קיום עם להשלים הערבים של אי-רצונם הריהי
 ראותנו. את בכוונה-תחילה נערפל העצמאי, קיומה שנות ושמונה עשרים
 הריבונות קיום המשך עם הערביים הלאומנים ישלימו מדוע הכל, ״אחרי

 את להרוס הצליחו עתה שזה לאחר בלתי-נמנעת, כעובדה היהודית
 שנה?״ מארבעים יותר מעמד שהחזיקה במתכונת הלבנונית המדינה

 ציין: ובו ב״קומנטרי״ רגיש מאמר טצר י״ל כתב 1951 בדצמבר כבר
 כל על שהובס, אויב הם רגיל. מיעוט ישראל ערביי שאין לזכור -״יש

 הדדיים...״. ובחשדנות בטינה בפחד, זו תופעה המלוות המשמעויות
 ישראל של טובים ׳אזרחים להיות לתלמידיו ערבי מוהה קרא בחיפה
״המזרח במסגרת שכתב אסף, מיכאל הערבית״. לאומה נאמנים ובנים
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 האירועים של בהקשרם סתירות״. של ״דוקטרינה זו קריאה כינה החדש״,
 הימה.. היהודים את להשליך לשאוף נאמן׳ ׳ערבי על אסף, קבע השוטפים,

 בדתם רק השונים פשוטים, ישראלים בעצמם לראות יכולים ״אינם
 בכל ישראל מדינת כי - חבריהס-האזרחים של היהודי מהרוב ובלשונם

 שתהא מדינה ליצור היהודי הרוב רצון של התבטאותו הריהי קוויה
שלו...״.

 של קיומה בסיבת לבגוד הישראלים יסרבו עוד וכל הבעיה, לב זהו
 שהופיע מאמר פתרון. כל זאת לבעיה אין היהודי, אופיה מדינתם,
 פקיד אבו-גוש, סובחי ד״ר של מדבריו הביא (1975 )אביב טנס״ ב׳׳פרזנט

 ישראליותה בה עיקר אם להחליט חייבת ״ישראל הדתות: במשרד ערבי
 היא הערבי המיעוט בעיית יהודי. אינני אך ישראלי, אני יהדותה. או

הערבים". של בעייתם ולא הישראלי, המימסד בעיית

 הבין בפאריס, לאור היוצא ופלשתין״, ״ישראל האנטי-ציוני, כתב-העת
 המבוכה את וגם הכללית הישראלית בחשיבה הסתירות את היטב

 הצהרת אל בהתייחסו רבין. הממשלה ראש של שבהצהרותיו המיוחדת
 היהודי- אופיה על רבין של התעקשותו ואל המתמדת והראש״ ״הבטן
 המלאה הבטן שאין בעבר "הוכח :1976 מאי גליון קבע המדינה, של ציוני

 מהעם כחלק עצמם את רואים ישראל ערביי לחרות... תחליף מהווה
 רבין של נאומו ערב... ובארצות המוחזקים בשטחים החי הפלשתיני

 של ואופיינית שרשית תכונה מהווה הנוכחי שהדיכוי הצהרה הריהו
זו...״. מדינה

 שהועמד והוא הערבים, של בגרונם העצם הוא ישראל של היהודי אופיה
 העצמאות מגילת לערבים שהעניקו הפוליטיות הזכויות ע״י בסכנה
 הקרועים הליבראליים, ישראל ומנהיגי וביה מיניה סתירות המלאה

 בעתון (1968 )ינואר שהתפרסם במאמר הסיק כרמייקל יואל והנבוכים.
״מידסטרים״:

 דמוקרטי באורח ותיוצג שויון, ישראל בתוך הערבית הקהילה תשיג ״אם
מגב מהטלת ישראל ממשלת תימנע כיצד להבין קשה השלטון, במוסדות

 יסודיות ושנחשבו ביסודיות, לראותן חייבת שהיא הזכויות שתי על לות
 בנושאי לשלוט ההיסטורית-הזכות הציונית התנועה על-ידי ומתמיד מאז

 השווה ערבית-ישראלית קהילה תיוצג אם הקרקעות. ופיתוח העליה
 סיבה, כל אין הוגנת, במדה השלטון במוסדות היהודית לקהילה בגודלה
 של האלה הראשיים היעדים שני קידום את תסבול שהיא לסבור כמובן,

הציונית״. התנועה
 לא הערבים החסד. במידת -ובנו- הזאת בבעיה נוהג ברמייקל מר

היהודית. המדינה ואת הציונית התנועה את יסבלו
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 של הפשטנית הצעתו לנו מאפשרת הערבית התפיסה הין־ אל חולף עיון
 ראש סלים, סאלח רשאד ניסח ,1976 ליוני 28ב~ ערבי-ישראלי. מנהיג
 ל׳׳ישראל- המדינה שם שינוי את הציע שבו תזכיר עיבלין הכפר מועצת

 הירדן, עברי משני השטח בכל זו מדינה שתשלוט הציע כמו-בן פלשתין״;
 )כולל׳ וערבי יהודי לכל תינתן חופשית זה.עליה בכלל ירדן וממלכת
 השלטון למוסדות ההצבעה כמובן(. ו,948ב- מבתיהם שברחו הערבים
 אלא זו שאין מובן, אחד. קול - אחד לאיש השויון: יסוד על תושתת
 ו- חילונית ״פלשתין להקמת אש״ף קריאת של יותר צינית גירסה

 סלים של המיוחדת תרומתו ערבית. למדינה המתורגמת דמוקראטית״,
 מדינה תהיה אוכלוסייתה מבחינת אשר בעוד המדינה. של שמה היא

 ״ישראל״ השם יישמר ושתים, העשרים הערבית למדינה מיד כזאת
לפחות(. הראשונים, החדשים ״מוקפת״)לששת בצורה

 המדינה של סופה פירושו ריבויים ״דמוקראטיה״. רוצים הערבים כמובן,
 שישראל המטורפת, היהודית ההתעקשות בעולם. היחידה היהודית

 נוספת יהודית נטיה אלא אינה זאת, ל״דמוקראטיה״ מחוייבת-כביבול
לאומית. להתאבדות

 מזבח על היהודית מדינתו את להקריב מוכן הוא אם להחליט היהודי על
 בעבר שרמסו הערבים אותם בידי ציני נשק המהווה "הדמוקראטיה״

 אינו ערבי ששום בכך להכיר היהודי על פעמים. מאות דגלה את ובהווה
 לשים דרכו היא וש״הדמוקראטיזציה״ יהודית במרינה לחיות מעונין

זו. למדינה קץ

 במדינת מכירים אמנם שהם האומרים ישראליים ערבים כמובן, יש,
 האומרים הערבים מדי. מהר לשמוח לנו אל ארצם. את בה ורואיס ישו־אל

 והם קיימת ישראל מציאותית. עמדה להם שנראה מה עם משלימים זאת
 ערבים שני אפילו אין שהרי אותם משמחת אינה זו עובדה בתוכה. חיים
 יהודי שלטון שיחליף הנס בהתחולל לראות יעדיפו שלא הארץ בכל

 המהווה בשטח פלשתינית מדינה מעדיפים בעודם אך פלשתיני. בשלטון
 להתחולל יכול הזה הדבר שאין סבורים הנם ישראל, מדינת את כיום

 לדברים ביטוי במתן להסתכן מוכנים אינם הם באופק. הנראה בעתיד
 בחילוקי איננה לדבר הסיבה בגלוי. בהם תומכים רבים כה שסטודנטים

 ערבי כל יותר; ״מעשיים״ שהם בכר רק ״הקיצונים״, לבין בינם דעות
 את הוא יהווה שבו הגדול היום למען לפעול הזכות את לעצמו שומר
 ערבית. למדינה ישראל את ודמוקראטיות חוקיות בדרכים ויהפוך הרוב,
 לקבל נכונותו ועל להתקיים ישראל של זכותה על המצהיר הערבי ובכן,

 זמן- שמשחקים מישחק אותו בדיוק משחק אליה ולהשתייך אזרחותה את
ירושלים. בענין מה
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 למושג נאמנותם על המכריזים וקארטר, סאדאת ובכללם העולם, מדינאי
 תובעים היהודים אף כי היהודים, את משמחים אחת״, ״ירושלים של

 מצטרפים וארצות-הברית מצרים נשיאי ואם אחת, מאוחדת ירושלים
 היוזודית! העמדה את שאימצו הוכחה הרי - זו לקריאה

 מרמה, שאנשי מזרח-תיכוני סמנטיקה משחק משחק. לפנינו הרי שטות!
 ב׳ירושלים תומך שסאדאת מובן לכלליו. מומחים ודו-פרצופיות התחמקות

 מובן וערבית. מאוחדת אחת, ירושלים באמת חוזה הוא שהרי - אחת׳
 העיר תהיה אם מאוחדת. בעיר תמיכתם על מצהירים שהאמריקאים

 הגדרות לתבוגג חוששים היהודים בכך. גם יתמכו ערבית, המאוחדת י
 מצטרפים הם ולכן ביותר, השחורים חששותיהם יתגשמו שמא מדויקות
 במלים מבין אחד כשכל אדם, לכל הכל ־ אחת״ ״ירושלים למישחק.

לחלוטין. אחר דבר אלה

 אך במדינה. החיים ערבים של בהכרתם הזוכה ״ישראל״ לגבי גם כך
 סייג, וללא לנצח, היהודית המדינה הריהי יהודיות, בעינים ״ישראל״,

 ״ישראל״ המכונה במדינה מכיף הערבי ערביות. העינים אם לא אך
 שבהם, ן״ ו ת ה׳׳מ שבערבים, ב״ ו ה״ט אך יהודית. מדינה כיום המהווה

 היום, של היהודית המדינה ישראל, של זכותה עם להשלים ביותר המוכן
 של בזכותה מכירים הם מוחלטת. כזכות זו בזכות מכיר אינו - להתקיים

 המעדיף יהודי רוב בה יש עוד בל יהודית כמדינה להתקיים ישראל
 אינו שבערבים וה״טוב״ ה״מתון״ אך יהודית״. כ״מדינה ״ישראל״

 בעוד - לקלפי מהם אחד כל ילך במדינה, ערבי רוב יתפתח אם ציוני.
 אופייה נגד ויצביע - שפתותיהם על מרחפת לישראל האמונים שבועת
 כלל. חשיבות אין לבך אך שמה, את לשנות גם יצביעו בוודאי היהודי.

 לבטל הדמוקראטית-רוחנית הזכות את לעצמו שומר בישראל ערבי כל
 כל השליט. הרוב הוא כשיהווה המדינה של היהודי-ציוני אופיה את

 חוק ביטול יום למען שלום בדרכי לפחות לפעול הזכות את דורש ערבי
ערבית. למדינה דה-פקטו ישראל והפיכתה,של השבות

 והתעקשותם ל״דמוקראטיה״ הישראלים של ההיסטורית-כמעט הסגידה
 למשטר המחוייבת בישראל מדמוקראטיה הערבים שייהנו המטורפת

 ל״דמוקראטיה״, שיתחייבו שככל ברור, מדהימות. הן הדמוקראטיה
 מן לשלול יתקשו ובה-במירה להתחייבותם, נקשרים הם בה-במירה

היהודית. למדינה דמוקראטית בדרך קץ לשים זכותו את הערבי

 קברם את מערבית, בהשפעה כורים, זמננו של היהודיים המתיוונים
 העבודה, מפלגת מזכ״ל של ביקורו את לראות יש זה בסגנון עצמם. של

 את להשוות נתבקש בר-לב .1980 ביוני בדרום-אפריקה בר-לב, חיים
הטלגרף סוכנות דו״ח לפי ובישראל. בדרוס-אפריקה המיעוטים מצב

119



 המצב את ביסודיות מביר אינו שאמנם בר-לב ״העיר (,10.6.80) היהודית
 שוויון יש בישראל להשוואה. בסיס שאין סבור הוא אך בדרום-אפריקה,

 שניהם ונציגי הצבעה, זכות יש כאחד וליהודים לערבים החוק, על-פי
כנסת״. באותה יושבים

 נובל. אלא שוטה, אינו כי גם להניח ויש כך, כדי עד תמים אינו בר-לב
 דרום- ־ המערבי העולם של השחורה לכבשה ישראל בין ההשואה רעיון

 את לבטל הערבים זכויות ומגן הדמוקראטיה למגן אותו הופך - אפריקה
 בעתיד. היהודי המיעוט נציגי עם כנסת״ ״באותה בשבתם הציונות,

 שוטה... וגם - נוכל נשאר הוא שלו. קברו את כורה למעשה הוא וכך
 העצמית, היהודית לאשליה תורם אך אחד, ערבי אפילו מרמה אינו

רחוק. הלא-כל-בך בעתיד אחד ג:יום בפנינו שתתפוצץ

 מפלגת מטעם החוץ משרד מנב״ל שהיה מי כתב ,1980 ליוני 27ב-
 עוד בישראל. לדמוקראטיה נלהב כתב-הגנה רפאל, גדעון העבודה,

 ה- בעלי וה״פנאטים״ ״הקיצונים״ את בחריפות גינה הוא מבך, יותר
 בזכויות אדוק מאמין רפאל שלהם. האנטי-דמוקראטי״ ״ווירוס

 חיים באורח מ״התומבים תובע הוא ישראל. לערביי דמוקראטיות
 אנטי-דמוקראטיות נטיות לעקור המשמר על ״תמיד להיות דמוקראטי״

 מפתים. וקיצורי-דרך זולות סיסמאות מפני להזהיר עליהם השורש. מן
 עולה חסרונותיה, כל על שהדמוקראטיה, התפיסה את לחזק עליהם
שבאוטוקראטיה״. המשיכה כל על בהרבה

 השפל מהסוג זולות ובהטעיה בסיסמאות בשימוש האשם הוא רפאל
 על כסות-עינים אלא אינו כנים ״קיצונים״ גינה שהוא גינויו ביותר.
 לערביי יתיר האם המבהילה: השאלה על להשיב הצורך מפני פחדו

 הציונות? את לחסל כדי הדמוקראטיות זכויותיהם את לממש ישראל
 האוטוקראטיה׳? ׳משיכת על הדמוקראטיה של זה ׳׳חסרון״ אף יעלה האם

 מבינים אינם הם אך הערבים, על-ידי היטב נקלטת רפאל של צביעותו
 שאינם האלה, המודרניים המתיוונים של נשמתם של הכנה מבוכתה את

 אותם שמאחד מה מיהדותם. המנוכרים המערב יצורי אלא למעשה
 טרודות נפשותיהם המערב. לערכי היהדות ערכי בין הממשי המאבק הוא

 השאלה עם להתמודד מהצורך להתחמק מאמציהם ועל-כן באמת,
 היא תפילתם אשר המוחלטת, הדמוקראטיה נס הנפת תוך האמיתית

 מבטיחים שהם ההבטחות במבחן אותה להעמיד לעולם יצטרכו שלא
 של בסופו המודאג. מצפונם להרדמת סמים למעשה מהווים לערבים,

 ישראל את כבר יובילו כעת, לפחדנותם הודות כאשר, לבחוו־ ייאלצו דבר
המוחלט. הלאומי האסון לסף עד
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 של מוחלט שויון בה שיש גויית-מעו־בית מדינה בנגד יהודית מדינה
 הדמוקראטיה את המנצלת תופחת ערבית אוכלוסיה ויהודים. ערבים
ל״פלשתין״. ישראל את להפוך

 המסבנים הגמדים אך הבעיה. לב שזהו בהדגשתנו להגזים אפשר אי
 ועל-כן הבחנה. מכדי מבוהלים ישראל של מדיניותה את המגבשים
המציאות. עם מלהתמודד להתחמק - בחירתם

 ממנה אחת׳/ ״ירושלים אשליית של ביותר הנלהב התומך קולק, טדי
 את מתאר שריג, אהרן מיועציו, אחד ערביים. לענינים יועצים-גמדים

 ירושלים מזרח בין העצום״ הפער את ״לסגור כך: (28.2.78) תפקידו
 השיכון החינוך, למתקני הקשור ״בכל )היהודית( למערבה )הערבית(
 ביוב, מים, כבישים, כולל התשתית, כל על נוסף התרבות, ומוסדות

 ״יגבירו אלה שצעדים תקוותו את מביע הוא ותאורה״. רחובות סלילת
 עצמו, קולק העיר״. מן חלק אמנם הם כי ירושלים ערביי תחושת את

 בחשבון בא שלא כמובן, הבהיר, ,1980 ביוני בסן-פראנסיסקו בביקור
 ערבי- משותף שלטון לא וגם העיר, מן חלק על הערבית השליטה רעיון
 והירושלמי- הוינאי-לשעבר הבורגומייסטר מציע אפוא איך יהודי.
 שלהם? תהיה לא לעולם אשר עיר של במסגרתה הערבים את לשמח עתה

״רבעים!" תשובתו:
 לתושביהן להעניק יותר קטנים לאזורים להתחלק צריכות גדולות ״ערים

 התחושה את לערבים יתן כזה צעד מוגברות. ואחריות הזדהות תחושות
בעצמם״. עניניהם את מנהלים שהם

 לא לערבים הגדולים. אחד בוודאי קולק המקצועיים הערמומיים כל בין
 אך להם; יותר לא וליהודים להם משותף שלטון אפילו ריבונות; תהיה
 אפשר מה בעצמם״. עניניהם את מנהלים שהם "התחושה להם תינתן

הערבי? השכל כלפי המבזה יחסו על להוסיף
 לקנותו שאין כעם להכרתנו ראויים הם יותר. טוב ליחס ראויים הערבים

 שנתכנסה ירושלמיים סופרים של באסיפה אוב״תחושות״. ביוב בצינורות
 ערבי סופר סטה ירושלים״, ל״איחור האחד-עשר השנה יום את לחגוג

 אבו- מחמד אמר קולק: טדי של שמחתו את וקלקל המתוכנן מהתסכית
 שישמש כדי העיר, את לחלק עלינו נוספת. בלפסט תהיה ״כאן שלאביה:

פלשתינית״. מדינה של כבירתה המזרחי חלקה
 הענינים. את יותר טוב מבינים היהודיס-שמאלנים וחבריהם הערבים
 כתב עבדללה, סאברי איסמעיל ד״ר מצרית, באוניברסיטה פרופסור

 בספרו ישראל(. עם איסראיל״)בעימות מווג׳הת ״פי בשם ספר 1969ב-
 ציין הוא יהודית: אם כי ישראלית, לאומיות בנמצא שאין בך על הצביע
 אומה ליצירת בדרך העיקרי ״המכשול המדינה: של אבן-פינתה שזוהי

תהיה לא ישראל כי היהודי(. הציוני)ז״א, הקשר היא נפרדת ישראלית
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 מושג היהודים. של כמולדתם עצמה את רואה היא עוד כל לאומה
יהודית״. לאומיות שולל הישראלית הלאומיות

 המונעים הם ישראל של היהודיים ואופיה שייסודה קבע המצרי הערבי
 ישראלית לאומיות ליצור ומהיהודים, ישראל מערביי ז״א, מהישראלים,

 הערבי שירגיש כדי לאמיתה. האמת כמובן, וזאת, ושווה. משותפת
 - ובסיסי ראשון כצעד - המדינה על ליהודי, שווה שהוא הישראלי

היהודים? של רצונם בכך האם המיוחד. היהודי אופיה על לוותר

 קרועים מוטרדים. באמת הישראליים המתיוונים כי להבין ביותר חשוב
 המדינה את לקיים רצונם לבין המערביים-ביסודם מושגיהם בין ממש

 שהוא יהודי ברגר, אלמר שמכריז אימת כל מתקוממים הם היהודית.
 הלאומיות ״תפיסת ישראל: נגר היהודי בלובי המפתח מאנשי אחד

 ההתנגשות מקור את ומתמיד מאז מהווה הזאת הבלבדית הציונית
 הלאומיות יסוד יוכל לא הגדרתו על-פי היום. גם היא וכזאת בפלשתינה,

 ׳לא-יהודיים׳ אזרחים מספר לסבול ישראל מדינת של היהודי-ציוני
 - מובהק רמוקראטי בהליך - לאיים עלולים הם שהרי מוגבל, בלתי

המדינה״. של היהודי׳ ׳אופיה על

 - הם בכלל. להם מפריעות כאלה הצהרות שאין יהודים כמובן, יש,
 את קולק, את להוציא שמם בהזכרת שדי היהודים - האירוניה למרבה
 מתקשים שאינם היהודים הם נפשם. משלוות רבין ואת בר-לב את רפאל,

 באמצעות היהודי הקיום המשך בין הברירה בפני ניצבים כשהם לבחור.
 בוחרים הם לערבית, שתיהפך דמוקראטית מדינה לבין היהודית המדינה

ביהדות. - יהודי ובאורח טבעי באופן
 יהודי, רוב בעלת יהודית מדינה על מתעקשים ״אנו יאמרו, הם ״כמובן״,
 לקחי את היטב למדנו ייעודה. על יהודית ושליטה יהודית ריבונות
 הגנתם. על או הערבים של לבם טוב על סומכים אנו שאין מובן, הגלות.

 להם. יותר אם מחר, לנו שיעשו ומה בעבר, לנו שעשו למה מודעים אנו
 לקחי את היטב למדנו מיעוט. שוב להיות נסכים לא שלעולם מובן,

 יהודי, רוב בעלת יהודית, מדינה תובעת שהיהדות גם, מובן השואה.
 לערבי מקום בה שאין מובן יהודי. וגורל יהודית זהות יהודית, תרבות

מיעוט״. היותו של הקבועות המגבלות עם להשלים מוכן שאינו 1
"גזענות'! מקריאות, נרתעים שאינם נקי, יהודי מצפון בעלי של קולם כזה

 מפלגת מטעם הבריטי הפרלמנט חבר עם בן-גוריון דוד דן ו935ב-
 לדמוקראטיה ציונות בין הברירה בשאלת וודג׳ווד ג׳וסאיה העבודה,

גישותיו, עקביות בשל נודע לא שמעולם בן-גוריון, אמר בפלשתינה.
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 ודאגותיו גיסא מחד דמוקראטיות נוסחאות מול "בשנתייצב לווג׳ווד:
 המעשיות״. הבעיות את נעדיף מאידך, הפועלים המון של החיוניות
 לשמש ותעוצב בן-גוריון של זו הצהרה מחדש שתנוסח היא הצעתנו

 להרשות הדמוקראטית הדרישה בין ״בשנתייצב הלאומית: בהצהרתנו
 המדינה את לבצר והרצון גיסא, מחד מדינתנו את ממנו ליטול לאויבינו
 מאידך לנפשו ובית היהודי לגוף מקלט שתשמש כדי המפוארת היהודית

ביהדות״. נבחר היהודית; במדינה נבחר הציונות; את נעדיף -

 על-ידי לאור היוצא תעמולה גליון הערבי(, )הדו״ח רפורט״ אראב ״דה
 לנובמבר עשר בחמישה כתב בארצות-הברית, הערבי האינפורמציה מרכז
1975:

 שהיהודים התפיסה היא הציונות של הפוליטית הדוקטרינה ״תמצית
 משלהם... מדינה ליהודים שמגיעה הנלווית, והמסקנה אחד עם מהווים
 שמעולם ליהודי המרשה השבות', ׳חוק הנקרא חוק נוהג אשר במדינה

 פלשתיני על האוסרת מדיניות - ומנגד אליה, לשוב בפלשתינה היה לא
בדמוקראטיה?״ כזאת מדינה לתאר אפשר איך לביתו... לחזור

 ה- ב׳׳מדינות להרהר ואחר-כך אלה שורות לקרוא ממש משעשע
 עיראק, כוית, ירדן, סוריה, הסעודית, ערב כגון הערביות, דמוקראטיות״

 טמונה החיונית הנקודה חשיבות. כל אין לכך אך וכדו׳. אלג׳ריה מצרים,
 מוחלטת סתירה של הפשוטה המציאות עם היהודי יתמודד האם בשאלה,

 השאלה זו. מהתמודדות לחמוק ימשיך האם אך ליישוב, ובלתי-ניתנת
 או הדמוקראטיה, את או היהודית המדינה את היהודי יעדיף האם היא,
ההתבול ממושגי הנולדים האשמה ולרגשות להתיוונות קרבן יפול שמא
המערבית. לות

 במאמר היהודית. למדינה טובות מבשרים אינם המתבולל המצפון כאבי
 כתב: (,10.6.76) היהודית הטלגרף סוכנות בשביל בנזימן עוזי שחיבר
 השטיח תחת שטואטאו נושאים עם להתמודד הישראלים נאלצים ״כיום
 שם העצמאית, מדינתם את ליהודים לאפשר נוצרה ישראל רבות... שנים

 ברם, הלאומייס-ריבוניים. חייהם שיקום של הציונות חזון את יגשימו
 אליה והעולים בישראל החיים והיהודיים הערביים התושבים יחסי

הצורך... די הובהרו או הוגדרו לא מעולם
 כמדינה המדינה של הגדרתה בעצם נעוצה האמיתית הבעיה הכל, ״אחרי
 בין היחסים שלו... חייו את לחיות הערבי למיעוט המאפשרת יהודית

 . דת המגלמת חד-פעמית יחידה מייצג הרוב כי סבוכים, לערבים היהודים
 דרושה על-לאומית... יותר, גדולה ליחידה משתייך המיעוט ואילו ואומה,
הישראלית״. האומה של חרשה הגדרה
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 הישראלית״? האומה של חדשה ״הגדרה בביטוי בנזימן מתכוון למה
 להיפרד המדינה על ישראל במדינת שלום להשכין שכדי אומר, הוא האם

 כמדינה' ישראל של הציונית ההגדרה את ממנה להשליך מיהדותה,
 לעם ליהדות, ישראל בין הקשרים ניתוק את תובע הוא האם יהודית?
 תושבי שכל היא, טענתו האם ולתרבותה? היהודית למסורת היהודי,
 לערבים, יהודים בין להבדיל בלי ישראליים, נתינים ייחשבו היום ישראל

״בריטיות״? שנקבעת כפי מהיום ״ישראליות״ ושתיקבע

 שאינם הם אלה בחיוב. זו שאלה על העונים ישראל יהודי הם מעטים לא
 ערך או משמעות כל אין זה למונח שהרי יהודים, להיות סיבה כל חשים

 קומץ עם )יחד הצבריס-כמעט או הצברים הם בעבורם. לאומי או דתי
 ליהדות אין לגביהם זמננו. בני המתיוונים עצמית(, בשינאה המתמחים

 היהדות. של ביותר המרכזי התווך עמוד וכך'מתמוטט משמעות, כל כדת
 את המקיימות יהדותם, על לשמור השטחיות הסיבות אפילו אין להם

 דתם, את שזנחו למרות אלה, בישראל. שונים יסודות ואף הגלות יהודי
)חמין(. צ׳ולנט או גוים מאלפות: סיבות משתי מאחת ביהדותם נשארים

 ביהדותם נשארים העולם ברחבי מאוד רבים יהודים לא-יהודים. - גוים
 הצליחו שלא מה אחרת. לנהוג הגוים להם יאפשרו שלא משום רק

 היהודים את להחזיר - לעשות נביאות ושבע נביאים ושמונה ארבעים
 - אנטישמיות חז״ל. אמרו לעשות, המן של טבעתו הצליחה - בתשובה
ביהדותם. מיליונים שנשארים לכך הקטלנית, האירונית, הסיבה

 ובשר שעועית תפוחי-ארמה, של תבשיל-שבת אותו חמין, - צ׳ולנט
 הזכורות ואחרות המטבח מסורות סמל - האש על הלילה כל המתבשל

ממסורתם. שהתרחקו יהודים למיליוני עוד
 געגועים היין. ואת השבת נרות את זוכר אני סבא, את זוכר אני - ערגה
 העם במסגרת אותו ומחזיק היהודי את הקושר המצפון נשק - לעבר

מיוחד. ערך שום בו רואה היה לא שאחרת

 במסגרת להישאר מעמיקות או הגיוניות סיבות אמנם אינם וחמין גוים
 ומועילות. חזקות סיבות שהן מתברר זאת, בכל אך יהודית,

 ולא כמיעוט, חיו לא שמעולם צברים אלפי למאות לומר אפשר מה אך
 אותם להחזיק חמין להם שאין אלה כל לגבי ומה הגוים? לקח את למדו

 היבשות העצמות כל של גורלן יהיה מה בעיניהם? היהדות את ולהחשיב
 יהיה מה יהודיים? רוח או ורידים או בשר או עור להן שאין ישראל, של
 סוציאליסטית חילונית, ציונות של תוצריה המנוכרים, העברים כל עם
ושהצליחה האומות, יתר כמו בדיוק אומה לעצב שהתכוונה אחרת, או
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 החברתית התסיסה המבהילים, הפשע ממדי ע״י המוכחת מפוארת הצלחה
המדינה? שורות: כל את המקיפים והמתירנות הג׳ונגל מוסיקת המתמדת,

 שלהם ל״ישראליות״ ואילו חשיבות, שום ליהדותם אין אלה ^נשים לגבי
 ל״שבדיותם״ או דניה, אזרחי של ל״דניותם״ שיש חשיבות מידת אותה

 ככל לחיות, אחד: חיוני צו רק המנוכרים לעברים שבדיה. אזרחי של
בעיות. ללא האפשר

 צרות גורמת ליהדות, ישראל בין המקשרת חוליה אותה ה״ציונות״, אם
 חוסר- אינפלאציה, טרור, איומי גבוהים, מסים שנתי, מלואים שרות -

 ועל-כן המדינה, את אלפים עוזבים כן ועל אותה? צריך מי - ביטחון
המדינה. של בהגדרתה״ ״שינוי בנזימן עוזי מציע

 גוונים וגוני גוונים יש ומיהדותה מציונותה ישראל הפרדת לרעיון
 בתקוה המדינה של יהדותה המעטת פירושו מהם אחד שכל למכביר,

 קבוצת הוקמה אלה רעיונות במסגרת הערבים. את בכך לפייס המגוחכת
 "אגודה שהגדרתה קבוצה יהודיה, אינטלקטואלית על-ידי ״שותפות״

 מקיימים כיצד שאלה: ליהודים״. ערבים בין שותפות תנאי ליצירת
 הקניית על-ירי רק בכורה? מעמד השותפים לאחד בה אשר ״שותפות״

 לציונות... "שלום״ אומרים ובכן, - בעסק השותפים לשני שווה בעלות
״שותפות״? של רצונה בכך האם

 אשר בארץ לשותפות הערבים של באי-רצונם נעוץ כמובן, בזה, הגיחוך
 כולם פועלים והתנאים הזמן כאשר ועוד שלהם, שהיא היא אמונתם
 לערבים מוכיחה הקבוצה של התארגנותה עצם למעשה, לטובתם.

 - הם ינסו מדוע אחרת, - בעתיד להם מהצפוי מודאגים שהיהודים
 לא מעולם הם, הרי הערבים? את עמם ל״שתף״ - במדינה השליטים

 שותפות: רוצים אינם הערבים הרוב... את הם היוו אילו כך נוהגים היו
״פלשתין״. שיכנוה בארץ לשלוט רוצים הם

 אולי, או, מעורפלת ״שותפות״ של הפוליטית שתכניתה היא, האמת
כלל. קיימת אינה

 שמטרתם הישנות, והראש״ ״הבטן בתכניות שוב דוגלת היא למעשה,
 טוב״ "רצון להשיג כאמצעי יותר, טובים חיים לחיות לערבים לסייע

הצדדים. בשני ו״דו-קיום״
 מאמצים של הארוכה בשרשרת נוספת חוליה אלה אינה ״שותפות״

 באהדתם לזכות כדי שלהם זכויותיהם על לוותר יהודיים-ליבראליים
 המאפיין היסודי מהבוז נובע המאמץ של הצפוי כשלונו אחרים. של
 מסוגל שאינו העצמי נטול-הכבוד היהודי כלפי הנכרי של יחסו את

אותו. לכבד אפוא
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 לביטול בדרך הראשונים הצעדים שהן והדו-קיום האהבה יזמות בין
 בשם לטרון ליד קומונה מעין ״שותפות״ ייסדה ישראל, של ציונותה

 - שהתנצר מצרי יהודי הסאר, ברונו היו מנהיגיה )בין שלום״ ״נוה
 בהן(. ג׳אק הרה-קונסטרוקציוניסטי והראביי - הקומונה ״נביא״

 לקייטנות מדריכים להכשיר שבוע בת מתכנית כחלק ,1977 באוגוסט שם,
 יהודית- שירה קריאת פעולת נערכה וערביים, יהודיים לילדים משותפות

 כמובן, דיברו, היהודים המולדת״. ״אהבת הנושא על משותפת; ערבית
 חשב הערבי, המשורר עברללה, פאוזי ואילו השלום. ועל האהבה על

 קרא על-כן ארצו. את רצה הוא - כנה היתה למולדתו אהבתו אחרת:
 הערבים. אדמת גזילת על היהודים את גינה ובו האדמה״, ״יום בשם שיר
 "מסמכים כתיבת - לאומי תפקיד הערבי ,שלמשורר החליט הוא

 הערבים נחלקו שבה הפצועה״ ״המולדת תיאור ז״א, - היסטוריים״
 מסביבה״. ופליטים בתוכה ל״מיעוט

שותפות! - אכן

 היא דברים שני אך - לעולם לישראל ״שותפות״ תביא לא השלום את
 דבר, של בסופו ולהרעיל, להחליש מסייעת היא להשיג: מצליחה אמנם

 להשפעתה הקשור בכל בייחוד היהודית, והלאומיות הציונות מושגי את
 הפשטנית גישתם בארצות-הברית. יהודיים וליבראלים סטודנטים על

 "אהבה", מלות-הקסם על המבוססת האינטלקטואלית, וחסרת-הבנות
 הצעירים, מוח של הפוריה באדמתו שרשים מכה ו״דו-קיום״, ״שלום״

 ורדידות חוסר-שורשים תנאי של קרבנותיהם - בעצמם שהם
אינטלקטואלית.

 לפני המחסומים לשבירת הדרך את לסלול ״שותפות״ עוזרת שנית,
 את למנוע תכנית כל להם כשאין וההתבוללות. נישואי-התערובת

 פועלים היהודים, מדינת על הערבים של הפוליטית השתלטותם
 את להרוס הציונות, ביטול על-ידי במרץ, ״שותפות״ של המתיוונים

 התערובת נישואי תהליכי על חזרה - היהודי של הנפרד קיומו ואת ייחודו
 עלתה שממנה גרמניה אותה גרמניה, ביהודי שמות שעשו וההתבוללות

״שותפות״. של מייסדתה ארצה

 החלה ״שותפות״ כמו קבוצות של מאמציהן בלי שאפילו היא, האמת
 שנים משך התפשטותה שעוכבה לאחר בישראל. פושטת ההתבוללות

 הנוקשה הגאוגרפית ההפרדה על-ידי הערבי-ישראלי, המאבק על-ידי
 חזקים, ואנטי-ערביים מסורתיים רגשות ועל-ידי לערבים, יהודים בין

האומה. בגוף כסרטן להתפשט לאךורונה מתחילה היא שוב
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 תופעות גברו זה תהליך ובעקבות נחלשים, החלו הנ״ל המחסומים כל
 איום בעצמן המהוות תופעות ייחודנו, וניפוץ נישואי-תערובת כגון
מרובים. יהודים של הרוחני קיומם על המתרבה הערבית האוכלוסיה מצד

 התהליך. את בוודאי יזרזו דומות קבוצות ושל ״שותפות״ של מאמציהן
 וביקורי-בית מועדונים קייטנות, ולערבים, ליהודים משותפים מפעלים
 של הנצחי במאבקם דומות תופעות שהשיגו מה בדיוק ישיגו הדדיים

 הגולה. מארצות ארץ בכל שלהם המיעוט זכויות את להבטיח היהודים
 צעירים לבין בינם מבדיל מה יבינו לא יהודי חינוך ללא יהודיים צעירים
 הדו-קיום את יבצעו וערבים יהודיות מאהבים. נעשים ידידים ערביים.

 נישואי-תערובת, נגד האינטלקטואליות הסיבות בחדרי-המיטות. שלהם
 ו״הרצון ״האחוה״ מושגי על-ידי יתוגברו בנמצא, כבר שאינן סיבות

 ענקי על-ידי נתמכות )שבחלקן דומות וקבוצות ״שותפות״ הטוב״.
 היהודי- והוועד הרפורמה תנועת כגון האמריקני, היהודי המימסד

 את להחליש מאמציהם עם יחד הדו-קיום אגדת את מזינות אמריקני(
 בדרך העיקריים הפועלים אף הן אך ישראל. מדינת של ציונותה

 וההתבוללות נישואי-התערובת אין שהרי יהודית-ערבית, להתבוללות
 מחסומים להמיט - שלהם הראשון הצורך הפרדה. בתנאי לשגשג יכולות

ודומותיה. ״שותפות״ של מלאכתה - ולהתערב

 ההגיון מומחי הם אלה פסול. שום בכך רואים שאינם רבים אמנם יש
 על-ידי בגולה היהודית ההתבוללות לבעית ״פתרון״ התובעים ההפוך
 במסגרת ערבים, עם יחד להיעלם, היהודים יכולים שבה יהודית מדינה
 ההיעלמות איום את פותרים הם המשותפת. ה״ישראלית״ הזהות

 תביא שבה יהודית מדינה להקים גבורה מאבק ע״י בגולה היהודית
 דוגמא בוודאי זאת היהודים. להיעלמות הערבית-יהודית ההתערבבות

 באנשים שעסקנו ברור השעשוע, מלבד אך שחור, הומור של קלאסית
 וכיוון אוניברסלי, ערך לבין יהודיים ערכים בין הברירה בפני הניצבים

אוניברסליות. מעדיפים הם מנוכרים, עברים אלא למעשה אינם שהם

 מרינה עם בעימות היהודית המרינה האוניברסליות, לעומת היהדות
 תיאלץ, ישראל - דמוקראטיה או ציונות מערבית, ליבראלית,' שויונית,
לבחור.

 רבין, יצחק הממשלה-דאז, ראש תמה 1976 ביוני שהעיר בהערת-אגב
 עלית בנצרת להתיישב נצרת מערביי למנוע ״נוכל עוד זמן כמה

 עצומה על היהודית העיר של זועמים תושבים חתמו מיד )היהודית(״.
יהודית באוירה ולגדלם יהודי חינוך ילדינו את לחנך הנה "באנו שקבעה:
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 הנקודה על עמדו עולים, כולם היהודיים, התושבים ערבית״. לא -
במרוקו.. להישאר יכלו מעורבת באוירה לערבים בסמוך לחיות ההגיונית:

 שמגר, שלמה הותיק, אחרונות״ ״ידיעות כתב של הליבראליים החושים
 בזעם• כתב הוא ליוני 27ב- היהודים, מתגובת נגעלו

 שעוללו מה לכל המודעים יהודים, יכולים כיצד לתפוש מסוגל "אינני
 שכנים כזאת פסקנית ביוהרה לדחות זה מסוג קדומות דעות בשל לעמנו
 כשכן היותר לכל נסבל, הערבי שונה... דת בני או אחר לאומי ממוצא
בשכונה״. לא אך בארץ

 שהיא מדינה על דעותיו הן מה מענין בצדקנותו. שמח כמובץ, שמגר,
 נוצריות. עצמן את המכנות אירופאיות מדינות ועל חוק על-פי יהודית

 לגויים? רק מתייחסים שלה ההגירה שחוקי מדינה על שמגר יגיד מה
 שמגר ישראל? של במקומה דמוקראטית פלשתינית למדינה יסכים האם
 דמוקראטיה שבין הסתירה על החשיבה מפני שפחדו אחד אלא אינו

 בשיכונים הערבים למען לפעול שלו האשמה תחושות את מאלף לציונות
עלית. נצרת של

 במישרות, בהשתלבות, קשורות אינן בישראל הערביות-יהודיות הבעיות
 לבטן קשורות אינן הן בהעדרם. ולא בקיומם לא - באסלות או בחינוך

 שהובס )הרוב-לשעבר( מיעוט של שאיפתו אלא אינן הן לראש. או
 שאין יהודית מדינה של בעייתה הן אדמתו. על לריבונות - והושפל

 הלא- לערבים - תרבותית או לאומית רוחנית, רגשית, - להציע מה לה
 נוסחה המבולבלת עצמאותה שמגילת מדינה של שאלה הן יהודיים.
 בערכיהם התנגשו האוניברסליים שערכיהם ומבולבלים, נבוכים על-ידי

 ברירה של בעיה הן אשמה. וחשים מוטרדים אותם והתירו היהודיים
בקלפי. היהודית המדינה את לבטל שיכולה דמוקראטית

 דמוגראפיה. של דמוקראטיה, של שאלה היא הערבית-יהודית הבעיה
 התאבדות לבצע מוכנים אנו האם עצמנו: את לשאול שעלינו שאלה היא

לאומית?

 שותפים להיות אופן בשום יכולים אינם בכל מזה זה השונים עמים שני
 והבדלנות הלאומנות התגברות של דוגמאות מלא העולם ארץ. לאותה

 של הבינלאומית המציאות שהן הזוועות באותן ישראל- על המאיימת
 את ולהבין יחודיות, ע״י הנקרע לעולם מבט להעיף אפשר היום.

בארץ-ישראל. יהודי-ערבי בדו-קיום שבאמונה הטיפשות
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 ח׳: פרק

אחר״ ״עולמות

 לוו-קיום מעשיות תכניות להמציא הישראלים של המבוהלים מאמציהם
 - חובה כאילו הישראלי, של תחושתו על מתבססים בישראל יהודי-ערבי

 - עמים שני לקחת אפשר זה: רעיון של ובתוקפו באמתותו להאמין
 ובחוויותיהם בלשונם בתרבותם, בדתם, בלאומיותם, בכל, השונים

 חי מהם שאחד - האחרונות; השנים אלפים שלשת במהלך ההיסטוריות
 כליל כמעט ממנה נעדר האחר ואילו שנה, מאות שש זה רוב בתור בארץ
 נעשה המיעוט את לבן קודם שהיווה שזה - שנה; תשע-מאות אלף

 האחר ואילו ואיבחה, אלימות איבה, שנות עשרות לאחר והשליט הרוב
 שזה - וחסר-אונים; קטן מיעוט בן-לילה כמעט נעשה )הרוב-לשעבר(

 שהרוב- הארץ על מלאה ריבונות לידי הגיע המיעוט את קודם שהיווה
 הנוכחי שהמיעוט בארץ חיים ששניהם - בארצו; אותה ראה תמיד לשעבר
 ביתו, מולדתו, שהיא טוען הנוכחי ושהרוב שלו, כולה שהיא מאמין
 בבל בניו כל של נחלתם מדינתו, את בה הקים ושהוא וזכותו, רכושו
 וגורלו לשונו תרבותו, לאומיותו, דתו, אותה שמאפיינים שהם, מקום

 באוכלוסים מתברך הנוכחי שהמיעוט - בלבד•, אלה עמים משני אחד של
 לשליש המיעוט יהיה שבעתיד המבטיחים חינוכית ובצמיחה רבים

 השכנות שהאומות - מכך; ויותר לחציה ואפילו הארץ, .ןמאוכלוסית
 ובגורלן, בלשונן בתרבותן, בלאומיותן, בדתן, בדמן, למיעוט קשורות

 המהווה שהעם - הרוב; של ריבונותו את המפה מעל למחוק ונשבעות
 - העולם: ברחבי יותר ומותקף ויותר יותר מבודד הנוכחי הרוב את

 ובמחלוקות בחוסר-הביטחון בחולשה, חש המיעוט את המהווה שהעם
 למיעוט לו שהוצעה בו-בזמן העס-הרוב, את ויותר יותר הפוקרים

 - אלה כל ועם הרוב; של היישוב באזורי הגובל בשטח אוטונומיה
 העמים שני יחדיו יחיו וחברתאז כלכלית וקידמה טוב רצון שתוך אפשר

 הרוב, מדינת כלפי אזרחי וקשר. נאמנות תחושת יחוש שהמיעוט בשלום,
 בארצו. לשלטון ישוב שבו היום על יחלום ולא

בוכה. אני כיהודי אך צוחק, הייתי בערבי

 אחת. השתים היו ומתמיד מאז האומה. של וביתה רכבה הריהי המדינה
 אזרחיה בל מסוים. עם של ביתו היתה העתיקה יוון של העיר-המדינה

אותה דת, אותה אומה, אותה בני היו יוצאים-מן-הבלל( ללא )כמעט
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 בני- היו לא כמעט, יוצאים-מן-הכלל ללא שוב לשון. ואותה תרבות
 העיר בתוך אפריקניים או ספרדיים או איטלקיים, או גרמניים, אתונה
 -היה בן-אתונה כל - בן-אתונה "כפולים״. אזרחים היו לא אתונה.

 משותפות: היסטוריות חוויות ואותן דם אותו רקע, אותו היו לכולם יווני.
 השגרתי המצב היה כזה תרבות. אותה דת, אותה לשון, אותה היו לכולם

בהחלט. הגיוני מצב העתיק. בעולם השורר והטבעי

 משפחה היתה וממשפחות, מבתי-אב צמחו שבעצמם שבטים אוסף האומה,
 דם. קשרי - ביותר מחייבים בקשרים נקשרו שבניה אחת, גדולה שיתופית

 של ולא המואבי העם של מדינתם היתה מואב ארץ כך. היה מקום בכל
 הכל עבדו בה המואבים: של המשותפת לשונם מואבית, דברו בה זולתו.

 לא לוט. המשותף, אביהם את הבל זכרו בה כמוש: המשותף, לאלילם
 צורך למשפחה והגיוני. טבעי היה כך למואב. ״שותפים״ עמים שני היו

 רוכשת היא ועל-כן הנושבות. הרוחות מפני בו לחסות מגורים במקום
 את הקובעת שהיא המשפחה, של הבלעדי רכושה הוא זה בית בית. לה

 ביתה. על הנקרא הוא המשפחה של שמה בו. שיחולו הנוהל ואת הנוהג
 נקרא האומה שם האומה. המורחבת, המשפחה של בענינה גם היה כך
 נעשו ולא הארץ, של אזרחיה נעשו לא אליה שהגיעו וזרים ארצה, על

 האומה-המשפחה גבולותיה. בתוך התגוררם עם עליה לבעלות שותפים
 היה שלא מי חוקיה. את קבעה אשר והיא הארץ, על הבעלים היתה היא

 של אפילו או רצוי אורח של מבקר, של במעמד אולי היה בן-המשפחה
שלו. היתה לא הארץ אזרח. היה לא הוא אך - נסבל תושב

 פתאום, זמננו. בת האומה-המדינה - חדשה תפיסה קמה לאחרונה רק
 המגורים אם כי ובעלות, זכויות לאדם הקנתה אשר היא לא באומה חברות

 לארץ: שמה את שנתנה היא האומה-הבעלים לפנים בארץ. והדירה
 דתית, גזעית, הבחנה ללא תושביה, על הנקרא הוא שמה - הארץ עתה

 קשריהם להעדר חשיבות לייחס ובלי לשונית או לאומית תרבותית,
 האוסטרית- הקיסרות התגאתה אי-לבך, הזה. העם עם ההיסטוריים

 פולנים, קרואטים, סרבים, האוסטריימ-הונגריים: ב״אזרחיה״ הונגרית
 יורש של הירצחו סלע על התנפצה גאוותה צ׳כים. הונגרים, רומנים,

 פולנית, סלאבית, עצמאות שהעדיפו "אזרחים״ ע״י האוסטרי העצר
הונגרית. או רומנית

 של בקיומה האמונה תקופת קץ את ציינה הראשונה העולם מלחמת
 עצמית״ "הגדרה שפיכות-דמים. וללא אלימות ללא רב-לאומית, מדינה

 לסיסמת נחיתה - העיר-המדינה של המקורית לזהות לשוב חדיש נסיון -
 מדינות "גילפו״ וילסון האמריקני הנשיא ובראשן הבריוז בעלות הכל.

תשבנה האומות שכל וקיוו ותיקות, של ואוכלוסיתן משטחיהן חדשות
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 את היא שתקבע הריבונית במדינתה תאנתה ותחת גפנה תחת אשה
 שני בין הבלתי-נמנעת בהתנגשות הודאה משום בכך היתה גורלה.
אדמה. פסת אותה על היושבים עמים

 לכתוב הוחלט ניכרים, לאומיים מיעוטים נותרו רבות שבמדינות מאחר
 ונוצר הלאומיים״, למיעוטים ״ערובות למלחמה קץ ששמו השלום בחוזי

 השוכנות אלה אומות על להגן הבינלאומי החוק במסגרת חדש חוקים גוש
 אירופה נחלת נכשלו. כמובן, אלה, חוקים יותר. גדולות אומות בקרב

 אתני ומאבק מתמיד מתח היתה העולם מלחמות בין והמזרחית המרכזית
 הוא ובפולין בצ׳כיה מרובים גרמנים של הימצאם דווקא מדם. רווי

״העשוקים״, עמו בני של לעזרתם לחוש ההזדמנות את להיטלר שסיפק
השואה. ואת השניה העולם מלחמת את ולחולל אלה, מדינות שתי לתקוף

\

 שיתבצע העולם אומות איחוד ברעיון תומכים קמו המלחמה בעקבות
 המנגינה את קטע נודע תזמורת מנצח של בנו או:|נחרת. זו בצורה

 התנועות הותקפו אירופה בכל העולם״. ״אזרח הנו בי בהצהירו הלאומית
 קהילת להקמת רבת-תומכים קריאה בראש עמד מונה ז׳אן הלאומיות.

 התעוררות הלאומנות. של היעלמותה את וצפה אירופית לאומים
 בצעדי היטב השתלבו בינלאומית פרולטרית לגישה וקריאתו הקומוניזם

 הבדלי טשטוש שאיפשרו והטכנולוגיה, המדע בקידום שנצעדו הענק
 אלא זה כל היה לא אולם וליכודו. הארץ כדור מימדי וצמצום תרבות

אשליה.
 מות את לבשר שהוכנו האבל מודעות את לגנוז הברח היה באירופה אפילו

 חריפה, צרפתית לאומנות של התעוררותה ע״י הובלטה והאמת הלאומנות,
 ״פירוש העצמאית: הבלגית הלשון ושל אירלנד בצפון מרחץ-דמים של

 ו 962ל- 1954 בין כנראה, היה, לא המערבית... באירופה ההשתלבות
 פוצ׳אלה, )דונאלד בינלאומית״ באוכלוסיה נפרדים לאומים טמיעת

(.279-278 ו,עמ׳ 970,אינטגריישן)השתלבות(

 אירופה של המפורסם הכלכלי איחודה אפילו היום וגם בך, אמנם
 מקרבות מיוחדת, כלכלית להתייחסות בריטניה מדרישות רועד המערבית
 ומרטינת הפירנאים, הרי למרגלות והספרדיים הצרפתיים האיכרים
הכלכלית. במעסה הכבד-מדי חלקם על הגרמנים

 אל נעים אנו אך לטכנולוגיה, הודות והולך מצטמק שהעולם אולי נכון
 מעין וקנאיות, נפרדות ריבוניות ישויות אלף בעל אחד״ ״עולם עבר

אחד״. "עולמות
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 זאת ובבל בניקראגואה, או בפוירטו-ריקו אמריקני משקה לשתות אפשר
 אל אמריקניים טלויזיה שידורי ה״ינקים״. כלפי שינאת-זרים להתמלא

 ימררו זאת עם יחד אך אמריקה, את אמנם יקרבו הודי בפר של בתיו תוך
קליפורניה. תושבי של אמידותם למראה העני ההודי של חייו את בוודאי

 עצמו״ אל קרוב ״האדם התלמודי והכלל גל-העתיד, אינה בינלאומיות
 שאיפות של בשטף מודרניים גאופוליטיים במונחים ביטוי לידי בא

 זה על נמנע בלתי באופן עולה הבדלנות של כוחה ובדלניות. לאומניות
 ולאום גזע דת, של ומשיכותיהם שלחציהם מאחר ה״יחד״, תנועות של

 או לאיחודם ערטילאית מקריאה יותר הרבה רגשית מבחינה חזקים
 או סבל של משותפת היסטוריה להם שאין עמים של המאולצת התלכדותם

שמחה. של
/

 נאמנותו אותו: הסובבים ביותר ההדוקים החוגים אל האדם קרוב מטבעו
 עמו; כלפי חש שהוא הנאמנות תחושת על בדרך-כלל תגבר למשפחתו

 במדינה מ״העולם״. מבניו יותר של בנאמנותם עמם יזכה במו־כן
 חוצים שהם בך כל מלאכותיים רבות בה לעתים שגבולותיה המודרנית,

 לאומים מספר בעל-כרחם מצרפים כשהם לאומיות, או שבטיות ישויות
 של כשמשיבתם תסיסה, כיום יש בזאת במדינה - ונפרדים שונים דתות או

 ולעצמאות נפרדת לריבונות לדרישות מובילה והדתות השבטים הלאומים,
מדינית.
 אדמה, פיסת אותה על השוכנות לאומיות קבוצות בשתי המדובר לעתים

 וחזק. גדול מיעוט - האחרת ואילו התושבים רוב את מהווה כשהאחת
 היא הרת לפעמים לתוצאותיה. באשר וגם כדוגמא, מיד צפה קפריסין

 למשל, - למלחמות או מדם עקובות למהומות והמביאה המפרידה
 לשתי הודו של לחלוקתה שהובילה והמוסלמים ההינדים התנגשות
 לפעמים )פקיסטן(. מוסלמית והאחרת )הודו( הינדית האחת מדינות,

 דוגמת קרחונית, לאומית התנגשות של חודה את מהווה לשוני מאבק
אחרים. ב״הבדלים״ מדובר ולעתים ובלגיה. קנדה

 שטח על השוכנות לאומיות קבוצות בין מאבקים ומלא העולם שסוע כיום
 או אוטונומיה, או זה, שטח על מלאה שליטה או והדורשות משותף אדמה

 נפרדים חלקים לשני האדמה חלוקת או היריבה, הקבוצה העברת
 אדמה, אותה על השוכנות מאד שונות קבוצות שתי למצוא אין ומפרידים.

 עם זו בשלום לחיות המצליחות המיעוט, - האחרת ואילו הרוב, - האחת
 ישויות בין השוני אדרבה, הנחות. מעמדו עם המיעוט השלמת תוך זו

 נפרדת, לאוטונומיה או נפרד ריבוני לשטח המכוונות לדרישות מוביל
והחברתיים הדתיים התרבותיים, הלאומיים, חייהם את לחיות יוכלו למען

132



 פנימית אזךחים מלחמת פורצת קרובות שלעתים העובדה להם. המיוחדים
 של משיכתה מכה גורעת אינה ריבונותם השגת עצמס-לאחר לבין בינם

 שלטון התובע הוא המיעוט לעתים איבה. מאליו מוליד זו.'שוני ריבונותם
 קבוצות סיבה: אותה תמיד אך המיעוט. את עושק הרוב לפעמים 'וריבונות.
זו. עם זו בשלום חיות אינן שונות תרבותיות או דתיות לאומיות,

 הבלעדית נחלתם כיום אינם שוני על המבוססים המרובים התסיסה מקרי
 באירופה גם מתגלים הם - ואפריקה אסיה של הנחשלים האזורים של

 גבולות בקלות חוצים הם אמריקה. ביבשות ואף והמסודרת התרבותית
 הקומוניזם של כשלונו הריהו תקופתנו של והפרדוכס אידיאולוגיים,

 אחת. משותפת ביחידה בעולם הפועלים מעמד את לאחד בשאיפתו
 לויאטנם סין בין ההתנגשות הקומוניזם; על בקלות גברה הלאומנות

 דורות. זה הנמשכים הלאומיים למאבקיהם כמעט-ישיר המשך אלא אינה
 קומיסר. או קיסר או שר בהאנוי, או בפקין יושב מי לשאלה, חשיבות אין

 הצארית רוסיה בידי סין של השפלותיה על הכועסים סין, של לאומניה
 מקשרי פקין של רוחה הלך על יותר משפיעים עשרה, התשע במאה

 חשובים הסיניים לקומוניסטים המרכסיסטייס-לניניסטיים. הפרולטריון
 העולם ברחבי המתגוררים הסינים בין והקשרים הסיבית הלאומית הזהות

 יוגוסלביה כמו-כן הקומוניזם. של הבינלאומיים מקשריו יותר הרבה כולו
 ארצו, של האינטרסים את הקדים המנוח טיטו המרשל לעצמה: הדואגת

האינטרנציונל. בטובת התחשב אחר-כך ורק

 כגון יציבים במקומות דווקא מדהים בשעור וקיים חי הבדלני הדחף
 את שפתם דל על להעלות והוולשים)!( הסקוטים החלו שם בריטניה,

 וקורסיקנים ברטונים הבריטי. בפרלמנט בייצוג זבו ואף העצמאות, רעיון
 את מספקות בפריס ופצצות המשתוממת, מצרפת עצמאות דורשים

 להביא בהם די בלאום או בדת או בלשון כאלה הבדלים אם דרישותיהם.
 שמצפים הציפיות של ערכן מה - מדינית ולעצמאות ל״חרות״ לקריאות
 השליט, הרוב את המהווים מהיהודים בכל השונה ישראל, תושב מהערבי
 גם נוסיף אם בן-מיעוטים? של במעמד לחיות ובשלום בשלוה שיסכים

 הם אז מה בעבר-הלא-רחוק, בארץ רוב הערבי המיעוט היות עובדת אוז
 סקירת ישראל. בארץ היהודי-ערבי שבאיזון האמת זו השלוה? סיכויי
 פחות בדרך-כלל, - בעולם הבדלניים והמאבקים מהתנועות אחדות

 אשליות להפריך תספיק - היהודית-ערבית מההתגוששות חריפים
 בארץ. היהודי-ערבי השיתוף לאפשרות הקשורות מסוכנות

 לתיאור המקום כאן לא כי בחסר, לוקה ואף שטחית בהכרח זו סקירה
 היהודית- ההתנגשות את להאיר בה די אך המחלוקות. כל של מפורט
עקוב-מדם, עימות רק בחובו הטומן קטלני מאבק הנכון: באורה ערבית

בארץ. הערבים יישארו עור כל
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התיכון המזרח א.
 בעוד בארץ, היהודים לעתיד רמזים בחפשנו לכת להרחיק צורך אין

 בסביבתה מהאוכלוסיה. למחצית ואח״ב לשליש עד תופח הערבי המיעוט
 בין ל״דו-קיום״ מעולות דוגמאות ישראל מדינת של המידית-ממש

 שונות, לקבוצות הערבים ליחס מצוינות הוכחות ואף שונות קבוצות
 של חייהם פרטי את מכאן להסיק קשי כל אין שבקרבם. ערביות, אפילו

דומה. ערבי רוב וגם - וחזק גדול ערבי מיעוט בעלת במרינה יהודים

ומוסלמים נוצרים - לבנון )א(
 האזרחים מלחמת פרוץ מאז בלבנון נהרגו אנשים כמה בדיוק יודעים אין
 אלף. חמישים על מדברת מאוד זהירה הערכה אך אחדות, שנים לפני שם

 אלפי מאות את והנכים, הפצועים רבבות את כוללים אנו אין כמובן, בזה,
הבלתי- הנזקים את או האש, מקו במנוסתם בתיהם את שנטשו התושבים
לרכוש. שנגרמו משוערים

\ .

 אותו ואף תרבות, אותה להם כולם. ערבית דוברי בלבנון המתמודדים
 וחמישה אבל...כחמישים בכל, כמעט אחד עם ערבים, כולם לאומי. רקע

 לחולל בכך ודי נוצרים. - והיתר מוסלמים, הם מהאוכלוסיה אחוזים
 לבנון של המעשית לחלוקתה להביא שנים, ארבע בת דמים מלחמת

 בחיי ונקם איבה ברגשות ולהרבות ונוצריות, מוסלמיות למובלעות
עישיה. כפר תקרית את לחולל בכך ודי התושבים.

 1976 לאוקטובר 21ב- בדרוס-לבנון. נוצרי-מרוני כפר היא עיישיה
 נריל אש׳׳ף. חברי במחבלים שנסתייעו לבנוניים, מוסלמים התקיפוה

 בבצאן. בנו ״טבחו זה: דיווח ומסרה בחיים נותרה נוצריה, ערביה חסן,
 וילדים נשים אמם. בזרועות ילדים ושחטו גולגולות רצצו נשים, אנסו

 זה, אחר זה ונרצחו, נתגלו הכפר בסביבת ובמערות במטעים שהתחבאו
 שלושים בת אשה נכפתו איך שראתה גם מסרה נדיל ובפגיונות״. בסכינים

ראשיהם. ונערפו לעץ, 7ה- בן ובנה וחמש

 על שבוצעה התקפה על פרס אסושיאטד דיווח ו976 לספטמבר 28ב-
 סוכנות לביירות. מזרחה ק״מ עשרה השוכן ראס-אל-חרף, הנוצרי, הכפר ^

 שכוחות קבעה הנוצריות, הפלנגות של הרדיו תחנת את שציטטה א״פ,
 את ופוצצו שבו, המינזר ואת הכנסיה את תקפו בכפר, פשטו מוסלמיים

 הראשי לרחוב והושלכו מקברותיהם הוצאו אדם "שלדי שלו. העלמין בית
 אכזריותם כי כמובן, לציין, יש השידור. תחנת הודיעה הכבוש", הכפר של
 כשהנוצרים המוסלמים של לזו בכל •השתוותה הנוצריים הערבים של

אותם. תקפו
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 את המאפיינות מחלוקות-האיבה על מעידה עצמה הלבנונית השיטה
 התמוטטותה אלה. מפני אלה ופחדיהן חשרותיהן ועל השונות הקהילה

 ״דו- עם להשלים הערבים של המוחלטת לאי-יהולתם הוכחה מהווה
ערביות. קבוצות ואפילו מהם, השונות קבוצות עם קיום״

 השונות בקהילות רשמית הכירה - לבנון של עצמאותה שנת -1943 חוקת
 לנשיא תמיד היה כללית הסכמה לפי בשלטון. הולם ייצוג להן והבטיחה
 ביותר. הגדולה הדתית לקהילה בן מארוני, נוצרי האמתית( )הסמכות

 הקהילה הסונים שאין למרות מוסלמי-סוני, תמיד הממשלה ראש
 הביאה זו עובדה ביותר. המפותחת היא אך במדינה, הגדולה המוסלמית
 הסבורה יותר, הגדולה השיעית המוסלמית הקהילה עם לחיכוכים

 ״מגיע״ החוקה, יחד)לפי גם והנוצרים הסונים חשבון על עוד לה שמגיע
הנבחרים(. בית יו״ר תפקיד רק לשיעים
 הממשלה ללבנון צירפה ו920ב- נוספת: קובלנה הסונית לקהילה

 מוסלמי-סוני אזור בסוריה-לבנון אז ששלטה הקולוניאלית הצרפתית
 מיעוט, לקהילת מהרוב מחלק אלה סונים שהפך זה, צעד סוריה. של גדול

מרירות. מקור מאז מהווה

 לזעירה ועד ביותר מהבכירה המימשל, משרות כל אויישו על-כל-פנים,
 חברים ששה יסוד על הפרלמנט נוהל לכן עדתי. מפתח עפ״י ביותר,

 נוספת חלוקה הונהגה עדה כל במסגרת מוסלמים; חמשה לכל נוצריים
 נוצרה זאת ומעיקה-להפליא מורכבת מערכת כיתתית. השתייכות פי על

 עם זה חיות הכל ילמדו לה", ל״מגיע קבוצה כל תזכה שכאשר בתקוה
בשלום. זה

 שחשו ברגע אשליה. אלא אינו זה שכל הוכיחה כמובן, האזרחים, מלחמת
 ערבים, וכך כן. לעשות ניסו המדינה, על להשתלט יכולתם את המוסלמים

 המוסלמים מדוע? אלה. את אלה שוחטים בדתם, רק מזה זה השונים
 תחת לחיות מוכנים אינם להם; שתשתייך בה, ישלטו שהם מדינה דורשים
 קבוצה כל ביניהם. הדמיון רב מה משנה זה ואין אחרים, של מרותם
 ההבדלים שלה. שתהיה ותרבותית מדינית ישות שלה, לריבונותה שואפת

 את ושנאה. איבה התנגשויות, חיכוכים, מאליהם מולידים קבוצות בין
בקלות. ללמוד אפשר ישראל ולערביי ליהודים הנוגע הלקח

 הלא- והמוסלמים עיראק של הערביים המוסלמים מול הכורדים )ב(
איראן של ערביים

 מיליוני חיים ולטורקיה לאיראן לעיראק, המשותפים הגבולות באזור
 כורדיסטאן דורשים הם בגלוי ערבים. ואינם מוסלמים, הם כורדים.

 באיראן, והן בעיראק הן התקוממיות פעם מדי היו כך משום עצמאית.
עשרים לפחות אשר בעיראק, במיוחד חיים. ואבדן קשה לוחמה המלוות
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 שלמותה על שאיים מרד פרץ כורדים, מאוכלוסיתה אחוזים וחמישה
 ניסו הקודמת העיראקית הממלכה נגד גם המדינה. של הטריטוריאלית

 חמורה מלחמה פרצה 1973ב- ושוב 1970ב- אך להתמרד, הכורדים
שבבגדאד. הבעת׳ ממשלת נגד באמת

 הסתירו לא מעולם אך לאוטונומיה, אמנם היתה הכורדים של דרישתם
 נרחבים שטחים על כורדית קהיליה תקום הימים שברבות תקותם את

 עיראק ממשלת ומטורקיה. מאיראן מעיראק, חלקים כיום המהווים
 נטש וכאשר הכורדים, את לדכא מוחלט במאמץ כוחה כל את ריכזה
 השנאה. מישקע נותר אולם .1977 עד המרד חוסל האיראני, השאה אותם

 בלונדון,שהעירא- היושבת העבדות׳ נגד ׳החברה טענה 1977 בספטמבר
 הכורדים ואילו אדמתם. מעל אותם ומרחיקים הכורדים את מענים קים

מדינתם. על עוד מצדם חולמים
 שוב הניפו השאה נפילת עם באיראן. דומה תסריט מתבצע בינתיים
 נס את העיראקי, לגבול סמוך המערבית, באיראן היושבים הכורדים

 העיירות יד על 1979 ביולי מדם עקובים קרבות התחוללו האוטונומיה.
 חודשים. שנמשך מאבק לשיאו הגיע ובכך וכרמנשאה, מאריבאן סיראו,

 הכורדים של הרוחני מנהיגם חוסייני, עזדין השייך פנה ליולי 30ב-
 שלטון- לכורדים שתעניק לפשרה להסכים בטהראן לממשלה באיראן,

הזה. היום עצם עד נמשכת הלחימה עצמי. בית

אפגאנים ומול ערבים מול מוסלמים-פרסים - איראן )ג(
 החשובה, הנמל עיר על להשתלט איראן ערביי ניסו 1979 ביוני

 הדרום-מערבי במחוז החיים לערבים אוטונומיה בדורשם חורמשאהר,
 בני 37 נהרגו ההשתלטות לנסיון הראשון בשבוע חוזיסטן. איראן, של

 בנסיון נורו או נעדרו או נוספים מאות שלאחריו החודש ובמהלך אדם,
 הקבוצות ששתי לעובדה הפרסי. הרוב מידי באוטונומיה לזכות הערבי

 הערבים המאבק. מהלך על מרסנת השפעה שום היתה לא מוסלמיות
(4שלהם.) וכלכלית פוליטית-חברתית-תרבותית יישות רצו

חיים ופקיסטן אפגניסטן איראן, גבולות נפגשים ששם השומם באזור
מקו ובכך באלוצ׳יסטן, מגוריהם אזור את מכנים הם הבאלוצ׳ים.

 אלה, שטחים על לבעלות הטוענות המדינות שלוש את נגדם ממים
 מוסלמים-סונים, כולם הבאלוצ׳ים האזור. את בפועל ביניהן והמחלקות

 לא- תיאורטיים, ולגבולות משותך, ותרבותי היסטורי שבטי, רקע בני
 מושיטים איראן יושבי הבאלוצ׳ים בעבורם: משמעות כל אין טבעיים

הסובייטי. הפולש מול במאבקם האפגאניים לאחיהם בגלוי עזרה
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 באזור באלוצ׳ית מדינה להקמת הקוראת התנועה גוברת יתר-על-בן,
 1979 בשלהי לעיל. שצוינו המדינות שלוש בין כעת המחולק מגוריהם,
 זאהידאן. בעיר איראניים-מוסלמים מהפכנים עם בלוצ׳ים התנגשו
 שלשה שנמשכו בהתנגשויות נפצעו שמונים ועוד נהרגו עשר אחד לפחות
 בעצבנות צופה מוסלמית-שיעית שהיא האיראנית הממשלה ימים.

פקיסטן. גם צופה וכן ובלאומם. בדתם השונים בבאלוצ׳ים,

 ביהארים,שיעים. בנגלים, פתאנים, ים, באלוצ פקיסטנים, - פקיסטן )ד(
 אך קצרה במלחמה משפילה. טראומה פאקיסטן על עברה 1971ב-

 של הפעיל בסיועם המדינה, של המזרחי בחלק מורדים הביסו מכריעה
 ליצירת לעצמאות, ארצם את והובילו פקיסטן צבא את הודיים, חיילים
 שבין האלימה הלוחמה הכריחה בתחילה, באנגלדש. בשם חדשה מדינה

 1947ב- לחלק הבריטים את - מתים אלפי שהותירה - להינדים מוסלמים
 סופית התברר כי המוסלמית, לפקיסטן ההינדית הודו בין חצי-האי את

בשלום. יחדיו לחיות אותם לשכנע היה אפשר שאי
 מוסלמיים אזורים שני שהיו בכך היתה המוסלמית בפקיסטן הבעיה אולם,

 קילומטרים. מאות ושש מאלף יותר חצצו כשביניהם האי, בחצי עצומים
 הודי ששטח אחת״, שהיו פקיסטן מדינות ״שתי החלוקה הולידה ובכן,
 מוסלמים של מאי-יבולתם בעצמה שנולדה פקיסטן, ביניהם. הפריד נרחב

 הבדלים בשל עצמה בתוך בעצמה להלחם החלה יחדיו, לחיות והינדים
 כמעט נבדלו האמיתיים, הפקיסטנים המערבית, פקיסטן תושבי אחרים.

 בלאומיותם, אך לאלה, אלה דמו בדתם רק המזרח: תושבי מהבנגלים בכל
 לאיבה, הובילו אלה הבדלים שונים. היו ובתרבותם בתולדותיהם בשפתם,

לבאנגלדש. למלחמה... לאלימות,
 משלהם: מיעוט תושביה רוב גילו בעצמאותה באנגלדש של זכייתה ועם

 אשר בעוד כביהארים. הידועים אורדו דוברי לא-בנגלים מוסלמים
 במחנות-מעצר, והושבו המערבית בפקיסטן נלכדו בנגלים אלף מאתים

 נשיא )אמר בלתי-רצויים ביהארים מיליון כרבע ופחדו בבאנגלדש ישבו
 למענם!"(. אי העולם ״שירכוש מוג׳יב-אל-רחמאן: באנגלדש,

במערבה. הפעם חדשה, ״באנגלדש״ בפני פקיסטן הועמדה ועתה
 באלוצ׳יסטן. מכנים שהם האזור של הפקיסטני בחלק חיים הבאלוצ׳ים רוב

 עומד המאוחדת, הבאלוצ׳ית החזית שם, לאומנית-בדלנית תנועה בראש
 העולמי הבאלוצ׳י הארגון מפקדת בבגדאד ואילו כסראני, חסן מובשיר

נאדם. אולפאת שבראשה

 הממשלה. וכוחות באלוצ׳ים מורדים בין רצינית לוחמה פרצה 1973ב-
הפושתו(, )או הפתאנית הלאומית התנועה היא יותר עוד רצינית בעיה
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 אחרים באזורים וכן חייבר מעבר באזור חיים שלה העזים ההרים שלוחמי
ובאפגאניסטן. בפקיסטן

 לאומיים, הבדלים בשל נלחמים הללו הסוניים המוסלמים שכל בעוד
 התנגשות- ו980ב- התנגשו לאומיים הבדלים אותם בעלי פקיסטנים

 שיעים מרבבת יותר איסלאמאבאד. המרינה, של הבירה בעיר רמים
 עילת המשטרה; עם ומוטות אבנים בעזרת התגוששו פקיסטניים

 עשר כחמישה מהווים השיעים זאכאת. נקרא סוני דתי מס ההתגוששות:
 דתיותו מצד באיום חשו הם פקיסטן: אזרחי מיליון משמונים אחוזים

אל-חאק. זיא המוסלמי-סוני, פקיסטן נשיא של החזקה היסודית

דרוזים מול עאלאוים מול סונים - סוריה )ה(
 70-65) האוכלוסיה מרבית דתיות. כתות של בשפע התברכה סוריה

 העאלאוית, הכת במדינה שולטת אך מוסלמימ-סונים, הם אחוזים(
 בחייו התנקשו 1979 לאוגוסט 31ב- השיעי. האיסלאם של קבוצת-משנה

 לאטקיה. ביותר, הגדולה הסורית הנמל בעיר עאלאוי דתי מנהיג של
 לעיר להעביר צורך והיה הממשלה, בעד הפגינו סונים מוסלמים אלפי

נהרגו. אנשים חמשה לפחות המרד. את לדכא חיילים אלפיים

 המוסלמים האחים עומדים בראשו סוריה. ערי לכל גובר מרי פשט מאז
 לשלטון הבעת׳ מפלגת בעליית נעוצים שרשיו ואילו הסונים, כת בני
. 1963ב־

 השונות והדרוזים השיעים כשכתות בסוריה, הסונים שלטו שנים עשרות
 מהשלטון ריחוקם על במרירות רטנו והעאלאוים הדרוזים אונים. חסרות

 הוצאה ואף באופוזיציה היתה שאז הבעת׳ למפלגת בהמוניהם והצטרפו
 משרות הצבא במסגרת והדרוזים העלאוים מצאו בו-בזמן לחוק. מחוץ אל

 המהפכה 1963ב- התחוללה כאשר יותר. האמידים הסונים מהן שהתרחקו
 הדרוזיים הקצינים את העלאוים חיסלו הצבא, בתמיכת הבעת׳יסטית

 היו, הדרוזים כי לציין )יש הסונים מידי השלטון את לבדם ונטלו בצבא
 ההררי, באזורם שנעיר המוני טבח של קרבנות שנה, כשלושים לפני
 של במיוחד אכזרית שחיטה שהרי דמעה, להזיל קשה אך ייוז; ג׳בל

וסונים(. דרוזים של ידיהם מעשה היתה בלבנון נוצרים

 סונים )בעיקר והבינוני האמיד המעמדות נגד גזירות גזרו העלאוים
 הפיצוצים המוסלמית-הסונית. הכמורה אנשי של כוחם נגד וגם ונוצרים(

 סוריה הסונים. של תשובתם הינם כיום בסוריה יום מדי כמעט הנשמעים
 שתיהן ערביות, שתיהן מוסלמיות, שתיהן - קבוצןת שתי שבה הארץ -

 הסיבה? בזו. זו הורגות - שייכות הן שאליה המוסלמים בכת רק נבדלות
לשלטון. שואפת קבוצה וכל מזו, זו שונות הן
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קופטים מול מוסלמים - מצרים )ו(
 ויש ,451 בשנת הרומית מהכנסיה פרשה הקופטית הנוצרית הכנסיה

 המצטמק גדול מיעוט מאמינים, מיליון מששה פחות לא במצרים לה
 חיי מוסלמים. כולם כמעט האחרים, המצרים מיליון 34ל- בהשוואה
 האחרונה והגאות בחוסר-בטחון, תמיד הצטיינו במצרים הקופטים

חמורים. חיכוכים חוללה המוסלמית בדתיות

 בעיירה המוסלמים הסטודנטים מהומות הביאו 1980 ואפריל מרץ בחודשי
 סטודנט של למותו נוצריים, תושביה מחצית אשר אסיוט, האוניברסיטאית

 שלא דרשו המוסלמים נוספים. רבים של ומעצרם ולפציעתם לפחות אחד
 הציקו כה אחרות. מיגבלות וכן ממשלתיות למשרות קופטים יתמנו

 את ביטל השלישי, שנודה האפיפיור הקופטית הכנסיה שראש לקופטים
 בהצהירו המערבי, במדבר למינזר ופרש הלא-דתיות, הפסחא חגיגות כל

 מחוללות קנאיות מוסלמיות שקבוצות הצרות על למחות מכוונים שצעדיו
כנסייתו. לבני

 כנסיה בתוך הכנסיה הגמוני וארבעה שנודה הסתגרו לכן קודם שנתיים
 לאישורה כבר שזכה מוצע חוק נגד מחו אז ימים. חמישה בן לצום קהירית

 במצרים, הבכיר השיפוטי הגוף! סאדאת, הנשיא של המדינה מועצת של
 שיעודד מי כל וכן דתו את הממיר מוסלמי כל להורג יוצא שלפיו חוק

 לצרך מאמציהם ונגד הקופטים נגד כוון זה חוק דתם. את להמיר מוסלמים
 והקהילה באבנים, נרגמו באסיוט בנסיות חדשים. מאמינים אליהם

 קארטר. האמריקני, לנשיא מחאה הגישה טכסס, היוסטן, באיר הקופטית
 ״דרישות במצרים גברו (1977 לספטמבר 11) פרס אסושיאטד דיווחי לפי

הקדמונים״. האיסלאם ימי של המחמירה למסורת לשוב

 אנטי-מצריות הפגנות הולידה הקופטים כלפי הגוברת האלימות
 השמיעה מצרים ממשלת ובאוסטרליה. באמריקה קופטים מצד מתוכננות

 לאומית ״אחדות המסכנת הקופטית המחאה על בתגובה מוסווה איום
 לכל שכוון הפרלמנט מבנין בשידור הקדיש וסאדאת חברתית״, ושלוה
 האחדות את הפרתם על הקופטים לגינוי כמעט דקות עשרים מצרים רחבי

 מדוע - זו בארץ מהמוסלמים פחות לא מצריים הקופטים הלאומית.
 ושונה - מתורבת גדול, מיעוט מהווים הקופטים והאיומים? המתח אפוא
מאד.

 וסוריט-אורתודוכסים ארמנים מוסלמים, מול מוסלמים - טורקיה )ז(
 הטורקית העיר ברחובות סוניים מוסלמים אלפי השתוללו 1978 בדצמבר

 ושמונה ארבעים כעבור אללה! למען ג׳יהאד צורחים: כשהם קהרמנמרס,
ואלפי פצועים, מאלך יותר מתים, עאלאוים ממאה יותר נמנו שעות
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 אוזיידינלי: הטורקי הפגים שר העיר מבוהלת. במנוסה עאלאוים
שנים״. במשך שהצטברו ושנאה באיבה צמחו ׳׳ההתנגשויות

 בקורום, עאלאוים 18 עוד נהרגו 1980 אפשרי)ביולי מפתרון בהתייאשם
 נמלטו האוכלוסין(, מן אחוזים כשלושים מהווים הם שבה טורקית עיר

 ויכולים העלאוים לאחיהם מצטרפים הם שם לסוריה, עאלאוים אלפי
סוריים. סונים נגד להתגונן

 נפש• אלף מאה )בן גדול מיעוט בה שיש הולנד, ער נסו אחרים אולם
 זו(. אירופית במדינה גם חיכוכים הגורם מטורקיה, מהגרים של מיעוט

 ״ירדו שם ואנשדה, לאלמדו ד980ב- הגיעו רבות עאלאוים עשרות
נוספות. טורקיות משפחות עם למחתרת״

 הסורית-אורתודו- הנוצרית הדת בני טורקים אלפי אל מצטרפים הם בכך
 רדיפותיהם מפחד להולנד והגיעו המזרחית מטורקיה שנמלטו בסית,

 העיירה הנו שלהם הראשי המחסה הבודדים. במיוחד המוסלמים, ׳של
 הששי ביום בעתונים הראשיות בכותרות זכו הם אך הנגל, ההולנדית

 הקתולית הכנסיה על מהם 135 כשהשתלטו ,1979 הפסחא, חג של
 פן בהולנד, להישאר היתר לדרוש כדי בוא-לה-דיק, בעיירה ג׳ון סט׳

בטורקיה. ייהרגו

 את ארמניה״ לשחרור החשאי הארמני ״הצבא אנשי רצחו 1977וב-
 חברי שרצחו החמישי הטורקי הדיפלומט בוותיקאן, טורקיה שגריר
 בארמנים הטורקים שביצעו הטבח על נקם כפולה: שמטרתה זו קבוצה

 יותר שחיטת עצמאית. ארמנית מדינה וכן הראשונה, העולם במלחמת
 ועד מאז נשכחה לא מלחמה באותה הטורקים ע״י ארמנים מיליון משני
 שקמה כך כל הקצרים החיים בת העצמאית ארמניה וכמו-כן היום,

 הארגונים איחוד נשיא כתב 1977 ליוני 14ב- המלחמה. בעקבות
 ובו טיימס״, יורק ה״ניו למערכת חריף מכתב הטורקיימ-אמריקניים

 בין מסוימים״. ארמנים מצד הזהות אחר המטורף ל״חיפוש גינוי
 מחפשים עוד שנה, ששים לאחר הכותב: דייק לאו, או בטירוף שהמדובר
משלהם. ושלטון עצמאית מדינה הארמנים

 מסוגלים אינם וערבים מוסלמים כי בראה שבו התיכון, המזרח זהו
 הסיבה לפעמים עצמם. עם ואפילו מהם, השונה זולתם עם בשלום לחיות

 הרוב הם לפעמים לשונית. לפעמים לאומית, היא לפעמים דתית, היא
 עם להשלים חסרי-היכולת הם תמיד אך המיעוט. ולפעמים במדינה,

 שמו וקראת "... הנבואה: דברי נשמעים רבים לדורות מעבר ה״שוני״.
 ט״ז )בראשית בו...״ כל ויד בכל ידו אדם: פרא יהיה והוא ישמעאל...
י״א-י״ב(.
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 עם שדווקא אותנו משכנע טירוף איזה בנו, אוחז דיבוק איזה כך, ואם
 חלשים כיום ושנראים אדמתם, את ש״גנבו״ בכל, מהם השונים היהודים
 מתקדמת ישראל בשלום? הערבים יחיו היהודים עם דווקא - ונסוגים

קפריסין. לקראת... חזרה וללא רחם ללא

קפריסין )ח(
 עם מיד השיג. לא שלום אך ,1960ב- לעצמאותו שהגיע אי היא קפריסין

 שכניהם עבר אל פנו בבריטים, היוונים הקפריסאים של מאבקם תום
 אחוזים כשמונים ־ גדול יווני רוב חי בשנים מאות הטורקים. באי,

 אחוזים שמונה-עשר בן טורקי מיעוט עם ובעצבנות בשכנות בערך
ה ההנחה אל תמיד נלוו היוונים של העצמאות דרישות בערך.

 המולדת, עם איחוד - אנוסיס יבוא העצמאות השגת שבעקבות יסודית
 של מרותם תחת לחיות היה דיו קשה הטורקי, למיעוט באשר אך יוון.

 מבעית היה מיוון חלק שיהוו הרעיון מיעוט. בתור היוונים, הקפריסאים
 איחוד, לא ״דו-עדתית״, מדינה העצמאות תכנית ייסדה ועל-כן ממש.
 בנושאים וטו זכות וכן הולם ייצוג הטורקית לעדה שתבטיח מדינה אלא

אנוסיס. כגון - חיוביים

 תחת לחתור ניסה הקפריסאיס-היווניים, מנהיג מקריוס, הארכיהגמון
 היוונים בין מכוערת מלחמה להצית רק הצליח אך ,1963 בשנת זה הסכם

 בין המפריד הצר הים של השני מעברו ניצב טורקיה כשצבא לטורקים,
 היווניים הקולונלים כשניסו ,1974ב- להתערב. נכון לקפריסין, טורקיה
 ושמו הטורקיים, הכוחות לאי פלשו כולו, האי על יוון שלטון להשליט

 הקפריסאים את אילצו צעדים והצרת פחד כח, באמצעות לדו-עדתיות. קץ
 הטורקיים הקפריסאים ואילו האי, של הדרומי לחלק לעבור היוונים

 החלפת של לפתרון הביאו המרה הלחימה שנות עשרות בצפונו. התיישבו
 מהן אחת כל מדינות, שתי למעשה היא קפריסין היום, אוכלוסין.
שכנו. עם בשלום לחיות ידע שלא אחד, עם של הריבונית ארצו הומוגנית,

 ישראל. למדינת קפריסין בין בולטים דמיונות גם אך הבדלים אמנם יש
 תרבותיות, אתניות, לאומיות, בתכונות הנבדלים עמים המקרים בשני

 חזקים אתניים בני־משפחה למיעוט המקרים בשני ולשוניות; דתיות
 המיעוט. של מצבו עם הזדהות וחשים קרובים, אך המדינה, לגבולות מחוץ
 אינו זה כל בקירוב. אחוזים עשרים בן במיעוט המדובר המקרים בשני
 היוו היוונים יותר: עור גרוע הבדל גם יש אך לישראל, טובות מנבא
 לכל מהם. נגזלה שאדמתם הטורקים טענו לא ומעולם הרוב, את תמיד

 הם שהיוו שמאחר טוענים ישראל ערביי בה. חלקם את דרשו היותר
 אל בביטחה צועדת ישראל מהם. נשדדה הארץ בל הרוב, את לפנים
ניקוסיה. עבר...
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אסיה ב.
 אנדהים הינדים: מוסלמים; אסאמיים; טריפורנים: בנגלים; - הורו )א(
 היה אם לי נהיר לא ״כלל לכתבים: אמר הודו, בצבא רב־סרן פג׳מני, ר.

 מחריד איום( טבח התחולל שבו בדרום-וייטנאם לאי)הכפר מאי באמת
 ההודי במחוז מנואי הכפר המקום: .1980 ליוני 8 התאריך: כאן״. כמו

 אנשי ע״י בפראיות נשחטו בנגלים כאלפיים טריפורה. הצפון-מזרחי,
 רבבות חיים. ונשרפו נאנסו וילדים נשים ההודיים; טריפורה שבטי

 הטריפורה, מנהיג הסיבה? מהמחוז. חייהם על במלטו מבוהלים בנגלים
 הבנגלים כל גירוש את שתבעה תנועה בראש עמד סאמיטי, יוא אופאיג׳טי

 של השפעתם .1947 מאז באנגלדש( )כיום המזרחית מפקיסטן שהגרו
 לכדי ההינדיים הטריפורנים לצמצום עד גדלה כה המוסלמים הבנגלים

שלהם. במחוזם מיעוט
 אסאם, השכן, במחוז דומות מהומות פרצו חדשים, חמישה לפני

 השאן שבטי של צאצאיהם את מהווה ההינדית המקומית שאובלוסיתו
 נשפוט ואם לאסאם, השנים במשך נמלטו בנגלים מיליוני הבורמזים.

 אסאם ״בני (:1980 לאפריל 6) יופי״ע הידיעות סוכנות של שדר עפ״י
 שהם וחוששים הפוליטיים, חייהם ועל תרבותם על איום בבנגלים רואים
 עומדים אסאם בני סטודנטים שלהם. במחוזם למיעוט ייהפכו עצמם
מהמחוז״. הבנגלים להעברת מסע בראש

 בפחי בחניתות, בחרבות, המצויירים המונים תקפו אסאם במהומות
 אחדות מאות הורגים כשהם בנגליים, כפרים ובמוטות-במבוק בנזין

 המערבית בבנגל מבטחים לחוף רבבות ומגרשים בתים שורפים לפחות,
 על הגיבו המערבית בנגל תושבי אתנית. מבחינה דומה מחוז השכנה,

 המדינה. משאר לאסאם היחידה הגישה שהוא הצר המעבר חסימת ידי
 אסאם, "רותחים״ ,1980 לאפריל 22מה- יופי״ע של דיווח לפי שוב,

 קיצוניות ״מדרישות אחרים צפון-מזרחיים ומחוזות נאגאלנד טריפורה,
עצמית״. לאומית להגדרה

 הינדית-מוסלמית אזרחים מלחמת של במרחץ-הדמים נולדה בעצמה הודו
 הינדים מיליון 18מ- פחות לא ספור. לאין רבים נהרגו שבה איומה,

 בחפשם עצומת-ממדים, אוכלוסין בהחלפת מבתיהם נמלטו ומוסלמים
מאוד. רבות בעיות בעלת מדינה נותרה הודו אך דתם. בני בקרב ביטחון
 פירוק בפני רגע בכל העומדת מלאכותית מדינה היא שהודו היא האמת

 לפחות ישנן אותה. המהוות האתניות והקבוצות הכיתות ריבוי בשל
 בצפון- מהן ביותר המצויה היא שההינדית איזוריות, שפות עשרה שתים

 בשפות מדברים שם בדרומה, כלל מובנת איננה זו שפה אך המדינה.
 ההינדית את להנהיג הממשלה ע״י מאמץ 1973ב- נעשה הדראוידיות.

התכנסות היתה התוצאה ואילו המדינה, של האמיתית הרשמית כלשון

142



 שבה התבנסות במאדראס, הדרום מחוזות ארבע של הממשלות ראשי
 דוברי על ההינדית״ את בעקיפין ״לכפות מאמציה על הממשלה את גינו

 שהמשך חששו את מביע זה כנס הדרום: הודיי הזהירו אחרת. לשון
 האנשים של אמונם את יצמצם ההינדית הלשון את להשליט המאמצים

 את שהדגישה בוטה אזהרה זאת היתה בממשלה. דוברי-הינדית שאינם
 הקבוצות בין מהומות-דמים אלה היו כי הודו. של פילוגיה ואת שבירותה
 הראשון הממשלה ראש נהרו, את שאילצו השונות והלשוניות האתניות

 לשונית קבוצה שלכל כדי המדינה מפת את מחדש לשרטט הודו, של
 בבירור מהווה זו מלאכותית מדינה משלה. אוטונומי מחוז יהיה ראשית

 העדתיות המהומות אך זמן. להרויח שמטרתה טלאים מערכת מונע, צעד
 המוחלטת עליונותם על מצביעות בהודו כיום המתחוללות רוויות-הדם

והמאולצת. המלאכותית האחדות בוהות על הפילוג כוחות של
 שנפתרה שחשבו הכללית, ההינדית-מוסלמית הבעיה שאפילו היא, האמת

 נותרו המדינה. מנוחת את מטרידה עודנה ,1947ב- החלוקה ביצוע בעת
 אנשים עשר חמישה נהרגו 1978 ובאוגוסט מוסלמים, מיליוני בהודו

 בג׳אמשדפור, הינדי דתי טכס בעת פצצה בהתפוצץ נפצעו רבות ועשרות
בחוצות. נאבקים והינדים מוסלמים בעוד

 הלשוניים- המתחים בעית לפתור על-מנת אחרונה: מכריעה הערה
 הטלגו שפת דוברי ההודים מיליון וחמישה לארבעים הוענק אתניים

 ו,פרצו973ב- שנה, וחמש עשרים כעבור פראדש. אנד׳רה משלהם, מחוז
 מהומות חוללו אנד׳רה, המחוז, של העשיר החלק כשתושבי מאבקים,

 במהומות, מתו ששים טלנגנה. יותר, העני מהחלק להתפלג ודרשו
 שותק. הודו״ של האורז ״קערת בכינוי הידוע והמחוז ובבזיזות, בשריפות
 היריבים של כשממריהם - בני-אדם קבוצות בין המפרידים ההבדלים
ולפילוג. לחלוקה לאיבה, בהכרח מובילים - לכך מספיקים

 טמילימ-הינדים מול סינגהאלים-בודהיםטים - סרי-לנקה )ב(
 להודו דרומית-מזרחית קילומטר וחמישה שלושים של הקצר במרחק

 1977 באוגוסט ציילון-לשעבר. סרי-לנקה, הנקרא הגדול האי שוכן
 הסינגהאלי- הרוב בין הדדית שחיטה של שבועיים - רשמית - הסתכמו

 בחמישים הטמילי-הינדי המיעוט לבין מיליונים עשרה המונה בודהיסטי
 הצהיר גג. קורת חסרי טמילים אלף וחמישה ועשרים הרוגים וארבעה

חיים, נשרפים אנשים ראיתי שבאדם. החיה את "ראיתי מזועזע: פקיד
ניצתים״. ובתים נאנסות נשים

\

 להקמת הטמילים חותרים המאוחדת הטמילית השחרור חזית בהנהגת
לאחיהם, סמוך סרי-לנקה, של הצפוני בחלקה אלאם״ ״טמיל מדינת
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 יודעין שבלא הוא צחוק-הגורל שבדרוס-הודו. הטמילים מיליון חמישים
 של התקפותיהם הנראה. ככל עצמם, הסינגהאלים בידיהם מסייעים
 האי. של הצפוני החלק אל מבוהלת במנוסה רבבות שילחו הטמילים

 בדלנים ואילו דה-פאקטו, האי של חלוקתו הוא למעשה שמתרחש מה
 פברואר לחודש עד .1979ב- לפחות שוטרים תריסר הרגו פעילים טמיליים

 ייחשב שלהבא הממשלה שהצהירה כך כדי עד המצב הידרדר 1979
 שביכולתה מאמין אינו איש פלילית. לעבירה האי חלוקת על שיחה קיום

בני-אדם. מיליון שלושה לכלוא הממשלה של

נוצרים מול מוסלמים - הפיליפינים )ג(
 מורדים לבין הממשלה כוחות בין הניטשת מלחמה במסגרת ו,978ב-

 בני מאלפיים יותר נפצעו או נהרגו הריפובליקה, של בדרומה מוסלמים
 אלף כששים נהרגו ברברו, קרמלו ההגנה, שר סגן של דבריו לפי אדם. ,

 כמאה נמלטו לכך, נוסף להתקוממות. הראשונות השנים שבע במשך
 מיקלט בחפשם סבח, הסמור, המלזי למחוז פיליפינים מוסלמים אלף
דתם. בני אצל
 וממשלת אסיה, בדרום-מזרח גם המוסלמית הנוכחות מורגשת אכן

 במאמציה ליום דולר מיליון מחצי יותר של סכום להוציא נאלצה מאנילה
 הפיליפינית, הריפובליקה של המוסלמים תושביה המרד. את לדכא

 מינדנאו. באי חיים רובם מיליון. כשני מונים המדינה, בדרום היושבים
 דרומה גירשו עשרה, השש במאה האלה האיים על הספרדים כשהשתלטו

 נלחמים היום מורו. אותם וכינו לכיבוש, התנגדות שגילו המוסלמים את
 להיקרא העתידה עצמאית מדינה למען אלה אנשים של צאצאיהם
הדמים. שפיכות נמשכת מורו״; ״באנגסה

מוסלמים לעומת בודהיסטים - תאילנד )ד(
 מלך נכחו שבו בטכס רימונים שני התפוצצו 1977 לספטמבר 22ב-

 משפחת מבני איש נפגע לא יאלה. במחוז בנותיהם, ושתי המלכה תאילנד,
 לנסיון באחריות מוסלמים בדלנים 6 מצידה האשימה והממשלה המלוכה,

 הדרומיים המחוזות שלשת של המוסלמיים תושביהם ההתנקשות.
 נלחמים - ונאוטויואט יאלה פאתאני, - המוסלמית למאלאיה הסמוכים

 היושבים המוסלמים מיליון על האלה המחוזות עצמאות למען שנים זה
 הריפובליקה של הלאומית השחרור חזית עומדת בהנהגתם בהם.

הפאתאנית.

מוסלמים מול בודהיסטים - בורמה )ה(
 בששת באנגלדש תוך אל נסו מוסלמים *פליטים אלף ממאה פחות לא

בורמה שצבא בטענה מבורמה נמלטו הם .1978 של הראשונים החודשים
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 חוללה יציאתם בורמה״. של המוסלמי המיעוט נגד טרור מסע ״מנהל
 זיא- מייג׳ור-ג׳נרל באנגלדש, כשנשיא המדינות, שתי בין חמור משבר

המוסלמים״. של הבלתי-אנושי ״בגירושם בורמה את האשים אל-רחמן,

 מלזיה אינדונזיה, קמבוג׳ה, וייטנאם, - לים״ שמעבר ״הסינים )ו(
 כי בכלל, וייטנאמים ברובם אינם מוייטנאם המאגיים הסירות״ ״אנשי

 לגבולות מחוץ המתגוררים והסינים וייטנאם(, ילידי )סינים הואאים אם
 שנואים. מיעוטים מהווים אסיה, דרומ-מזרח מדינות בכל עצמה, סין
 המסחר על להשתלט להם המאפשרים ועמלם מחריצותם בעיקר נובע זה

 כשמקנאים היטב. המושרשת אנושית תכונה הריהי הקינאה העירוני.
מדם. עקוב עדתי למאבק היסוד נוצר ״שונה״, שהוא באדם

 אחרי מוייטנאם סינים אלך תשעים נסו 1978 ליוני מרץ בין על-כן,
 וייטנאם. כלכלת את ״לווטנם״ שאיפה מתוך רשמית צעדיהם שהוצרו
 לפחות, היו, כי לכל, מוכנים היו הם אך בסין, לפליטים חיכו קשים תנאים
 ביוני 2 מיום איי.פי. הידיעות סוכנות מטעם שדר מבשר עמם. בני בקרב
 להתגורר מעדיפים ״הם מערבי: דיפלומט של דבריו את המביא ,1978
 יבזו תמיד שם בוייטנאם, ולא שנוא, מיעוט מהווים אינם ששם בסין,

זה״. יחס לשנות מאמציהם כל למרות אותם,
 על בקלות גוברת וייטנאמית לאומנות סינים: אלפי מאות נמלטו מאז

 העמים שני שלהם. המשוערים הפרולטרייט-קומוניסטיים האחוה רגשות
 להשפיע הקומוניזם בכוח אין פשוט שנה. אלפיים כבר זה את זה שונאים

אתניים. הבדלים על
 רוז׳, הח׳מר של לזוועות עד סינים מיליון חצי התגוררו שם בקמבוג׳ה,

 18מה- איי.פי. סוכנות ריווח עפ״י הסינים. נ:גד החדשה הממשלה פעלה
 בהם לסינים; השמורים מיוחדים ״קולחוזים" הוקמו 1976 באוגוסט

 האורז ומנות יותר קשה עבודה יותר, קפדנית שמירה יותר, נוקשה משטר
 של ביישוביהם מאשר יותר מצומצמות הקולחוז לחברי המחולקות
 מהם אחד של שמו לסינים; הוקמו כפרים שני לפחות אתניים״. קמבוג׳ים

הסינים...״. בוכים שבו ״הכפר יום, צ׳ן פום

 בשנות מוסלמי. למשטר הנתונות מדינות בשתי סינים נשחטו לאחרונה
 באינדונזיה: - בהיסטוריה הקשים מן טבח נערך המאוחרות הששים
 מזימה חשיפת הזכירה הממשלה הסינית. האומה בני מיליוני שם שטבחו

 את לחסל ההזדמנות את האינרונזים ניצלו למעשה אך קומוניסטית,
המדינה. של הכלכלה בחיי שליטתה בשל מאד בה שקינאו הסינית, העדה

 המטייח כלכלי שגשוג היום בה שורר אשר מלזיה, היא האחרת המדינה
והסינים. המאלאית העדה בין בין-גזעי מתח של מבעבע געש הר פני על
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 בפחות מחזיקים מהאובלוסיה אחוזים בחמישים המהווים המאלאים
 עשרה שהם הסינים, ואילו במדינה, ההון מהשקעות אחוזים מעשרה
 אחוזים וחמישה בשלושים שולטים המדינה, מאובלוסית בלבד אחוזים
מכלכלתה. בקירוב

 אך החמישים. בשנות קומוניסטית התקוממות של גל עבר המדינה על
 אופי בעלת היתה אידיאולוגי, אופי בעלת היתה שהמרידה מידה באותה
 רובם היו הקומוניסטיים המורדים כי - מאלאים מול סינים - אתני

 מלזיה מצאה הבריטים בירי המרד דיכוי אחרי לבסוף, סינים. ככולם
 שפרשה מעיקרא, הסינית סינגפור של בזכותה רק להתקיים להמשיך דרך

 בלתי ממצב במדינה האוכלוסין יחסי השתנו ובבך הבמה, ברוב ממנה
במעט. רק ממנו הטוב הנוכחי, למצב 50:50 של לחלוטין נסבל

 רחובות שרצו מלזיה, הקמת לאחר שנים שש ,1969 שבמאי היא האמת
 מאלאים מלזיה, של הבירה עיר לומפור, קואלה של הסיני הרובע

 בתים לדרכם. שנקלע סיני כל המיתו ובחניתות שבסכינים צעירים
 היום, נספו. מאות משלוש יותר ונהרסו, חובלו מכוניות באש, הועלו

 להתקדם, להם ומסייעת מאלאים המעדיפה ממשלתית מדיניות בעקבות
 דיפלומט ברם התושבים, מרבית של דעתם את הכלכלי השגשוג מסיח

 שחוללו ׳׳הבעיות (:1973 למרץ 12) ״ניוזויק״ לשבועון בראיון קבע זר
 בעיות יתר כל כי לאמיתה, אמת קיימות״. עורן 1969 מאורעות את

 שונות לאומיות-דתיות קבוצות שתי האחד: המהותי בענין יסודן המדינה
אדמה. פסת אותה גבי על בזו זו מתחרות

המערבית אירופה ג.
 השונים של ולרצונם הבדלים של ולתוקפם לכוחם יותר ברורה ראיה אין

 הבדלנות בשאיפות המדהימה מהגאות משלהם וריבונות באוטונומיה
והמתקדמת. היציבה המערבית באירופה

 על המאוחדת, המערבית אירופה על דיברו שנה עשרים שלפני במקום
 בשבטיות. ממשית להתעוררות היום אנו עדים וכלכלי, מדיני אחוד

 - בבלגיה וברטינים; קורסיקנים - בצרפת ובסקים; קטלונים - בספרד
 אירים, - הגדולה בריטניה של המאוחדת בממלכה ופלמים; ואלונים
 מוקדונים; אלבנים, קרואטים, סרבים, - ביוגוסלביה וולשים: סקוטים

 על לעולם יגבר לא בינלאומי לחץ שום נוספות. דוגמאות עשרות וכן
 עתידו את לקבוע כדי נפרד, לשלטון השונה של שאיפתו ועל השוני כה

ייעודו. ואת
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 אנדלוסיים גליסיים, קטלונים, בסקים, - ספרר )א(
 הסופי להיעלמה כהקדמה בהיסטוריה להירשם עלול פרנקו של מותו

 - חמישה ואולי ־- לפחות אזורים שני הזה. בעידן לנו המוכרת ספרד של
ולעצמאות. לאוטונומיה לתביעות מוקדים מהווים
 אדם בני מששים יותר נהרגו 1980 של הראשונים החודשים בששת
 עצמאית מדינה הקמת על חולמים הבסקים ספרד. שבצפון הבסקים בארץ

 לבסקים( וחרות )מולדת אט׳׳א הטרור וקבוצת אוזקדי, שתיקרא משלהם,
 הסכימה, במדריד המרכזית הממשלה בספרד. וקטלני רציני כה הינה

 התפוצצו 1979 ליולי 24ב- הבסקי)למשל, לטרור קץ לשים נואש במאמץ
 רכבת תחנות בשתי ובן מדריד של ההומה התעופה בנמל בסקיות פצצות

 רבים תיירים ובתוכם עשר, ושלשה מאה ונפצעו שבעה נהרגו ראשיות!
 היתה שאמורה אוטונומיה לתכנית הטרוריסטים(, של הראשי היעד שהיו
 הבדלנות רגשות את זה צעד עודד כמובן, הבסקים. שאיפות את לספק
 בעצמאות או תמכו הבסקי לפרלמנט שנבחרו הצירים ממחצית )יותר
 שחבריה אט״א, ופצצות ׳׳אוטונומיה״, של יותר רבה במידה או מלאה

 מדריד ממשלת נסיגת להתפוצץ(. ממשיכות בדרומ-תימן, מתאמנים
 )״האיקורינה״( הבסקים של האדום-לבן-ירוק הדגל הנפת את המתירה

 בסופו תבטיח החינוך, מערכת ושל המשטרה של המקומי הניהול ואת
עצמאית. בסקית קהיליה הקמת דבר של

 הצפון- המחוז קטלוניה, מחוז הוא לעצמאות האחר הראשי המועמד
 זכו ו932ב- כבר בירתו. עיר שברצלונה המיליונים, ששת בן מזרחי

 ה״חנרלידאד״. בשם הידועה מקומית אוטונומיה של במידה הקטלונים
 החלו להחזרתה. התביעה התעוררה מותו ואחרי אותה, ביטל פרנקו
 והופיעו האדומים, הפסים ארבעת בעל הצהוב הקטלוני הדגל את להניף

 ודבר כתוב ״קרא, וכן קטלוני״ ״אני המשפט את הנושאות מדבקות
קטלונית״.

 ואלפים החנרלידאד, של המחודשת להפעלתה הסכימה מדריד ממשלת
 שנים, 38 בת מגלות בשובו טרדליאס, חוזה הקטלוני למנהיג הריעו

 לפני סגדורס״. ״אלס הקטלוני הלאומי ההמנון את איתם שר כשהוא
לחרות ראש-גשר להיות ״עלינו הצהיר: הוא המריעים ההמונים

 בצפון-מערב הבליסיים אלה בכלל ספרד״. עמי לכל ולדמוקראטיה
 תובעים שכולם הקנריים האיים ויושבי בדרום, האנדלוסיים המדינה,

 הדרך נסללת ״בכך אל-אלקזר: הפרנקואיסטי, עתון קבע ״אוטונומיה״.
ספרד״. של להתפוררותה
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וברטינים קורסיקנים בסקים, - צרפת )ב(
 הכריזה הללו". המדינות שתי בין רק לא מפריד לצרפת ספרד בין ׳׳הגבול
 מהווה "הוא הים(: )רוח אנבטה הבדלנית הצרפתיים הבסקים קבוצת

 הקבוצה כוונת ברלין׳׳. את המחלקת זו כמו בושה וחומת הטבע נגד פשע
 בין ומפריד ארץ-הבסקים, את מפלג הוא כי מלאכותי, שהגבול היא

 ״אוזקדי באשר. יבוא ויום הצרפתי, בסק״ ׳׳פאי לבין הספרדי חלקה
 אחת. בסקית למדינה תצטרך׳׳ הצרפתית אוזקדי תשתחרר... הספרדית
 בספרד שאט׳׳א משום הצרפתי האזור את בינתיים השיגה לא האלימות

 ספק אין אך הספרדיים. והשוטרים החיילים מפני כמחסה לו זקוקה
הצרפתיים. הבסקים של יומם מתקרב כי

 את קורסיקניות התפוצצויות-טרור תשע זעזעו 1980 אפריל בחודש
 או.פי.סי. חברי השתלטו לכן קודם חודשים שלושה וניס: פאריס הערים
 אז׳אקיו. קורסיקה, בבירת בית-מלון על חמושים הקורסיקני( העם )איחוד
 מכלי הרסו הקורסיקני הלאומי השחרור לחזית שיוחסו פיצוצים מאות
 ״אוטונומיה״ תובעים ״המתונים״ ומשרדים. רכבת תחנות דלק,

 בקורסיקה המושיבה צרפת ממשלת של מדיניותה על בזעם ומצביעים
 יימשך, זה ״אם אלפורסי, לוציאן אומר אלז׳יריימ-לשעבר. מתיישבים

 של 707 בואינג מטוס שפוצצו ה״קיצונים״ במולדתנו״. למיעוט נהיה
 דורשים הם יותר: כנים אז׳אקיו של התעופה בנמל פראנס אייר חברת

לאי. עצמאות מפורשות

 ונשבעת לאוטונומיה, או לעצמאות מהקריאות מתעלמת צרפת ממשלת
 והטרור בקורסיקה, נהרגים שוטרים אך הריפובליקה״, אחדות על "להגן
 לצרפתים מאחלים מצידם הקורסיקנים ואילו עצמה, לצרפת כבר הגיע

 הם כי מסבירים אך צרפת, של באחדותה הקשורים במאמציהם הצלחה
 מדינה רוצים הם שונים. הם באחדותה. חלק אין ולהם צרפתים, אינם

משלהם.
 ואילו ברטין, מחוז את הצרפתים סיפחו החמש-עשרה המאה בשלהי

 הגבוהים בטונים לאוטונומיה התביעה מושמעת שנה, 500 כעבור כיום,
 לפני אחד ויום ברטינים, מיליון 2.7 מתעוררים שנים. עשרות מזה ביותר

 הממשלה משרדי את פוצצו 1977ב- ז׳יסקאר צרפת נשיא של ביקורו
 רן בערים והטלויזיה הרדיו אגרת של הגבייה לשכת ואת המקומיים

 תחנת ברטינית פצצה שיתקה שנה אותה של אוקטובר בחודש ורדון.
טלויזיונית. מעבר
 הסדר תובעים הם ראשון. כשלב ״אוטונומיה״ דורשים ברטין יושבי
 לגיילית הדומה קלטית, שפה שהיא - הברטינית הלשון את ילמדו שלפיו

הוא כיום הברטינים של מעמדם הממלכתיים. הספר בבתי - וולשית

148



 ״מוטב אומר: 65ה- בן קסט עיריית ראש מתינותם. גסיסת של בשלב
 שלעולם שפה מלימוד תצמח תועלת איזו גרמנית. או אנגלית שילמדו

 בזים סטיבל אלן העממי הזמר כמו צעירים בה!״'לעומתו, ישתמשו לא
 התגאו "זקנינו אתנית. זהות תחושת לקדם מנסים הם כאלה: לזקנים
 ״עתה קוימפר. בעיר עתון עורך קובע בצרפתית״, כשדיברנו לפנים

בברטינית״. מדברים כשהם ילדינו מתגאים
 צרפת הריפובליקני. האירי הצבא עם מגעים קיימו הברטינים הלאומנים

 הבאות. בשנים ומאחדותה מיציבותה יותר גדולה מידה לאבד עתידה
שונים. הם צרפתיים. אינם הברטינים

 ולשים סקוטים, שחורי-עור, אסיינים, - בריטניה )ג(
 בריטית, אדמה של חובקת-העולם בהשתרעותה בהביטם שהעירו, היו

 שום אין לשמש הבריטית״. האימפריה על לעולם שוקעת השמש ש״אין
 חול גרגיר של לממדיו בריטניה שהצטמקה מאחר כיום, זה מסוג קשיים

להתפורר. הוא אף המאיים
 - שכינוה )היו רבתי גזעים מהומת התרחשה 1980 אפריל בחודש

 בריסטול. השלוה-בדרך-בלל, הדרומית האנגלית בעיר ״התקוממות״(
 הקרב שדה את נטשה המשטרה שאפילו אלימה, כה היתה המהומה
 זאת היתה ההמונים. לרחמי חשוף פאולס סט׳ רובע את והותירה

 אחד, דיווח דברי מדהימים הלבנים! נגד שחורי-העור של התפרצות
הארץ״. כל ואת אותם ״הפתיעה המהומה כאילו
 אומה ארוכים דורות במשך בריטניה היתה תושביה של לגון-עורם באשר

 בלייק, ויליאם המשורר כתב האנגלי״, הילד הוא כמלאך "לבן חדגונית.
 החורמה במלחמת אך האיש. צדק אבן השניה העולם למלחמת ועד

 העמים חבר מדינות אזרחי רבבות גייסה היא בנאצים, בריטניה שניהלה
 המלחמה תום לאחר שהתפתח עובדות בידים המחסור בעת וכן שלה,

 בעבורה לעסוק הקריבי הים איי מילידי רבים של כניסתם את התירה
 התפוררות עם בה. להתעסק לבני-העור הבריטים רצו שלא ״השחורה״
 הקניית ע׳׳י אותה לאושש נואשות הבריטים ניסו 1948ב- האימפריה

 הבריטית הלאומיות חוק את חוקקו כך ולשם ״בריטיות״, של תחושה
 עד עצמה. בריטניה כבאזרחי העמים חבר מדינות כל באזרחי שהכיר

זה. מצעד בריטניה התאוששה לא היום
 לפי שהיום, כך בריטניה, תוך אל בחפשיות זרמו שחומי-עור אזרחים גלי

 שלושה המהווים מהם, מיליונים שני המאוחדת בממלכה יש רשמי מפקד
 אלה למספרים בזים הבריטים רוב אך כולה. מהאוכלוסיה וחצי אחוזים
 לעומת הבלתי-חוקיים: המהגרים ממספרי מתעלמת שהממשלה ביודעם

 אלף ושלושה ארבעים 1978ב- לבריטניה הגרו כאילו הממשלה, טענת
 נוספים אלף תשעים הגיעו שלמעשה מעריכה המשטרה שחומי-עור,

לא-חוקיות. בדרכים
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 1979 בשנת בריטניה של הלא-לבנים תושביה מתחלקים כללי באופן
כלהלן:
 (;240,000)מפקיסטן (;430,000)מהודו (;620,000)הקריבי הים איי יוצאי

קפריסין - התיכון הים איזור יוצאי (;180,000) אפריקה יוצאי אסיינים
אפריקה יוצאי אפריקאים (;130,000) אסיה/אוקיאניה יוצאי (;160.000)
 חלק שהגיעו כמובן, לציין, מענין (.50,000) בנגלדש יוצאי (;110.000)

 )אסיינים הקודם מגוריהם במקום אתניות רדיפות בשל מהמהגרים
 מפני שנמלטו באנגלדש יושבי שחורי-עור; ע״י מאפריקה שגורשו

לא-בנגלים(. לבין הבנגלים בין ההתנגשויות
 בערים להתקבץ היתה המהגרים שנטיית כך ע״י מובלטת הזאת ההגירה

 מהאוכלוסין. אחוזים מעשרה יותר מונים הם שבלונדון כך הראשיות,
 להודו יותר דומים הטכסטיל, לתעשיית עיר-מרכז בברדפורד, אזורים
 אנגליה, בבירמינגהם, שונים ספר בתי ואילו האנגלי, למידלאנדס מאשר
אלבאמה. בבירמינגהם, למקביליהם דומים

 הגזעים יחסי חוק למרות הצדדים. משני שנאה, באנגליה היום שוררת
 התרחשו פלילית, לעבירה תיחשב גזעית לשינאה שההסתה הקובע

 היו שנה באותה ;1976ב- היל בנוטינג עקובות-מדם מהומות-גזע
 בליברפול בבירמינגהם, במאנצ׳סטר, בלונדון, גזעי רקע על התנגשויות

 ,1979 באפריל יותר, ומאוחר השנה, אותה של ביוני שוב, ובבלאקבורן.
 הגדול הריכוז בה שיש סאות׳ול, הלונדון, בפרבר קשות מהומות היו

 השחורה בבריקסטון כשמטיילים כן, ופקיסטן. הודו יוצאי של ביותר
העצורים. ובשינאה בכעס מבחינים כולה, כמעט

 להידרדרותם נוסף סימן הכהה בזרם רואים חוורי-העור הבריטים
 ההרגשה אל מצטרפים החברתי והשפל הקשים הכלכלה תנאי הלאומית.

 פקהאם, ברובע הישן לביתו ששב עורך-דין בדברי בוטה ביטוי לה שניתן
 חשתי לחלוטין. זר הרגשתי ׳׳נדהמתי. גזעית: מבחינה מעורב אזור כיום

ארצם. את מאבדים שהם רבים לבנים בריטים חשים בקיצור, לחץ״.
 לא- ׳׳בריטיים״ אלה כהי-עור חוק שעפ׳׳י העובדה בציון תועלת אין

 - החוצה!״ ה״שחורים סיסמאות בלייק. של הלבן מהמלאך פחות
 הזוכה הניאו-נאצית הלאומית החזית צמיחת - התכופות ההתנגשויות

הגוברת. הבעיה על מצביעים אלה כל - התיכון באזורי ניכרת בתמיכה

 לרעת ובאפליה בגזענות ארצות-הברית את הבריטים מאשימים שנים זה
 מאחוז פחות היה כשבבריטניה היה זה אך שבתחומה. שחומי-העור
 חבר שקם כך כדי עד הדברים, פני השתנו מאז לא־לכן. מאוכלוסיתה

 ״השתלטות מפני והזהיר השמרנית, המפלגה ציר סטוקס, ג׳ון הפרלמנט
ביום אך וגיחכו; אנשים זלזלו 1968ב- הזאת״. הארץ על זרים עמים

150



 ממש, נטרפה דעתנו, עלינו ״נטרפה פארוול: אנוק דברי את זוכרים הם
 לא- )מהגרים( אלך חמישים של שנה מדי כניסתם את המתירה כאומה

 מופיע עיני לנגד חששות. מתמלא אני לעתיד, צופה כשאני עצמאיים...
דם״. מרב אדום כשהוא התמזה

 נמשך זה מאבק כאן. לפרט טעם שאין כך, כל מוכר אירלנד בצפון המאבק
 קתולית למדינה אירלנד וחלוקת בוין, הנהר קרב כשנערך ,1690 מאז

 הבעיה. את סופית פתרה לא ברובו, פרוטסטנטי בריטי, ולאזור עצמאית
 היריבים שני (1)הדמים: ממרחץ חשובים לקחים שני להפיק אפשר אולם

 בזוועה מהשימוש אותם מנע לא זה אך לדתם. פרט בבל, דומים האיריים
 כמיושבת: האירית השאלה נראתה שנים עשרות במשך (2)איבה: ובמעשי

 ואדישות חוסר-ענין בשל כמתפורר נראה הריפובליקני האירי הצבא
 העולם, מן עוברים אינם עמוקים שהבדלים היא האמת האוכלוסיה. מצד

 לשעת-כושר ממתינים הם בסך-הכל, ״להירדם״. עשויים שהם למרות
י שוב. להתפרץ

 הבריטים בליבות תקוה גיסא, מחד הפיח, הצפוני בים הנפט גילוי
 הסקוטית התנועה את עורר גיסא, ומאידך כלכלית, מבחינה המובסים

 צמחו בן-לילה כאילו מחודשים. לחיים סקוטלנד של עצמאותה למען
 מקולות אחוזים שלשה או בשנים הזוכה מחבורה הסקוטים הלאומנים

 הסיבה מהבוחרים. אחוזים שלושים מתמיכת הנהנית לקבוצה הציבור
 מהכנסת ליהנות יכלה חמור כלכלי משפל הסובלת סקוטלנד ברורה:
 דחיפות עצמאית. היתה אילו חופיה, שמול לנפט הודות עצומה לאומית
 הסקוטית הבדלנות את להרגיע ללונדון שנתגלה לצורך הוקנתה מפחידה

 השרויה לאנגליה קשורה שסקזטלנד הברורה הידיעה וע״י זו עובדה ע״י
 כלל לד זקוקה אינה סקוטלנד אשר בוץ וגזעי, חברתי פוליטי, בבוץ
 מוגבל שלטון-בית 1978ב- הנבחרים בית אישר מר דיון לאחר וכלל.

 הסקוטים. הלאומנים את סיפק ולא רבים בריטים שהרגיז צעד לסקוטלנד,
 צעד הוא המאוחדת בממלכה זה חשוב תחוקתי ששינוי הוא שודאי מה

פירוקה. בתהליך מכריע
 הפליד כגון הוולשים, הלאומנים מתרבים בריטניה של פירוקה ולקראת

 הזו הארץ ״אכן קובע: אוואנס, גינפור ממנהיגיהם אחד ואדפר. סימרו
 העצמאות ותנועות הבדלנות צמיחת מהווה הרוב לגבי עצמאות״. צריכה
 בשביל לקחן אולם בלבד. פרוע בדמיון שמקומן תופעות בריטניה בתוך

 הממלכה במסגרת שקטה השלמה שנות מאות אחרי אם חשוב: ישראל
 ותרבות דת לשון, אותה בני יכולים היטב והמשולבת היציבה המאוחדת

 וההיסטורי- האתני מוצאם על-בסים מוחלט כה פילוג להתפלג כלכלית
 יחדיו יחיו בכל, מזה זה השונים ויהודים, שערבים ישנה תקוה איזו

מהם? נגזלה הערבים לדעת אשר בארץ
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השאר כל )ר(
 ונפרדות שונות אתניות קהילות שלושים חובקת לבדה המערבית אירופה

עצמאות. ועל אוטונמיה על היבדלות, על אם כי אחדות, על לא החולמות

 פוליטית הן המתקדמת זו, מדינה אבל להאמין, אמנם קשה בלגיה: ו.
 הקמת לשוני. בסיס על לחלוקה קורבן ליפול עלולה כלכלית, והן

 דוברי לולונים בצפון הולנדית דוברי פלמים צירפה 1830 בשנת בלגיה
 המהווים והפלמים, במדינה, שלטו הצרפתית דוברי בדרום. צרפתית
 היתה שוב בשלטון. חלקם את תבעו מאוכלוסיתה, אחוזים כששים בימינו
 הולידו משברים השוני. את ציינה הלשון כי הענינים, במוקד הלשון

 של הקתולית האוניברסיטה חולקה שעל-פיו זה כגון חלקיים, פתרונות
 כל ולוני. והאחר פלמי האחד נפרדים, אגפים לשני 1960 בשנת לובאן

 החדשה, האוניברסיטה לקרית הועברו זוגי בלתי מספר הנושאים הספרים
 קשים קרבות-רחוב במקומם. נותרו היתר ואילו הצרפתית, דוברת

 הינה הלאומית סיסמתה אשר במדינה וזאת השפות, בנושא התחוללו
 משבר סביב לאחרונה הממשלה נפילת אחרי העוצמה״. ״באחדות
 ן יא הסוציאל-נוצרי, הפלמי הסנטור קבע ,1980 באפריל הלשונות,
 מעט עוד רקובה. היא אך לכאורה׳ קיימת עודנה ״המדינה דה-מאיר:

לדרכם״. - הצרפתית דוברי ואילו לדרכם, ללכת הפלמים עלולים

 המון עם בקרב-חריף מיוחדים שוטרים נלחמו 1978ב- פורטוגל: .2
 ימים האזוריים. האיים של הבירה עיר דגאדה, בפונטה ויורה, חמוש

 ממשלת ראש סגן את נמרצות מכות ההמון היכה קודם-לבן אחדים
 בדלנית מדרישה חלק היווה זה כל סנטוס. אלמיידה אנטוניו פורטוגל,
 מפורטוגל, קילומטר 1600 מרוחקים האיים האזוריים. לאיים לעצמאות

 בארצות היושבים ארצם בני מיליון ע״י נתמכים יושביהם "שונים״; והם
 מדיירה. לשחרור החזית עומדת דומה שחרור מסע בראש ובקנדה. הברית

מפורטוגל. ק״מ 500כ- שהיא למדיירה, עצמאות כמובן, תובעת, הקבוצה

 קנטונים לשלושה מחולקת והיציבה השמרנית שויצריה שויצריה: .3
 דובר אזור יש ברן, הגרמני, בקנטון אך גרמני. איטלקי, צרפתי, עיקריים:
 יורה״, ״אסיפת בשם הידועה פעילים קבוצת ובו יורה, הנקרא צרפתית
הנפרד. יורה קנטון ליצירת המכוון בדלני במסע שהחלה

 בגרמנית דו-לשוניים שלטים סולקו 1972 נובמבר בחודש אוסטריה: .4
 (259׳0)כ- חלקית המיושב קרינתיה, של הדרומי במחוז ובסלובינית

 כמובן, לו, טיטו)שהיו יוגוסלביה נשיא יוגוסלבי. מיעוט סלובינים, ע״י
 אוסטרית התאכזרות יסבול" ש״לא הזהיר משלו( רבות מיעוטים בעיות

לשונית. ״אוטונומיה״ תובעים הסלובינים ל״מיעוטינו״.
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 לכאורה לא-נאות טיפול על מרות קבלו מצידם, האוסטרים, איטליה: .5
 מכנים שהאוסטרים איטליה, של אדיג׳ה אלטו באיזור הגרמני במיעוט

 הראשונה. העולם מלחמת בתום מאוסטריה נותק האזור הטירול. אותו
 גרמנית.בשנות דוברי טרוריסטים בידי פיצוצים ממאתים יותר אחרי

 שם האיטלקים אבל אוטונומיה, מדת לאזור הוענקה המאוחרות הששים
 ״שטראסה׳׳, אותם מכנים הגרמנים ואילו ״ויא״, לרחובות קוראים
בשקט. מידרדר והמצב

 - נגד המפגינים בגרינלנד האסקימואים בשוודיה: האלאפים וכן: .6
 לכל ובנוסף הצפון-מזרחית. בהולנד הפריסיינים דני״; ׳׳אימפריאליזם

של... המקסימה הלאומנות בעית אלה,

הקומוניסטית אירופה ר.
 מוקדוניים אלבנים, סלובינים, קרואטים, סרבים, - יוגוסלביה )א(

 הסובייטים אם בשאלה, החששות מרבית התמקדו ו980ב- טיטו כשמת
 של השפעתה תחום אל חזרה אותה לגרור על-מנת ליוגוסלביה יפלשו

 מלהתפורר יוגוסלביה תימנע אם היא, יותר נכבדה שאלה אך מוסקבה.
 טיטו הקים במהירות הגוברת הלאומנות עם להתמודד במאמץ מבפנים.

 ריפובליקות ושתי ריפובליקות-מרכיבות משש הבנויה פדראציה
 טלאי-על- של מערכת אם כי מדינה, היתה לא יוגוסלביה כי אוטונומיות.

 קטנות ואחרות, ראשיות אתניות קבוצות משמונה המורכבים גבי-טלאי
יותר.
 היתה שונות דרוס-סלאביות מקבוצות 1918 בשנת היווצרותה מרגע

 מפולגת היתה השניה העולם למלחמת עד מלאכותית. יצירה יוגוסלביה
 עיקר האורתודוכסים. הסרבים את מעדיפה בלגראד כשהבירה מאד,

 השניה העולם מלחמת הקתוליימ-רומיים. בקרואטים התמקד המשבר
 ותנועת בנאצים, צדדו רבים שקרואטים משום למרירות, הוסיפה

 הסרבים סרבים. אלפי מאות טבחה הפשיסטית-קרואטית האוסטאשי
 לשאוף חדלו לא הקרואטים הלאומנים אך זאת, שכחו לא מעולם

 ודומיהם הרבאצקה ומטיקה טריפלו מיקו בהנהגת לאומית. לאוטונומיה
על 1971ב- השתלטו קרואטים סטודנטים הלאומנות: התפתחה

 גובר בשעור באלה אלה עולבים וקרואטים סרבים זאגרב: אוניברסיטת
והולך.

 היו העצמאות ולשאיפות לשנאה ביותר הדרמטיים הסימנים כמובן,
 מטוס, חטיפת יוגוסלביה: לגבולות מחוץ הקרואטים הלאומנים פעולות

 יוגוסלביים פקידים בחיי התנקשות בשיקגו: קונסוליה על השתלטות
 לפני מתחת המתלהט למאבק חיצוניות הוכחות אלה כל - באירופה

יוגוסלביה.



 עפ״י לבולגריה נלוקדון הוענקה 1978ב- מוקדון. היא נוספת בעיה
 שלפיו ברלין, חוזה נחתם אחדים חודשים כעבור סטפאנו. סן חוזה

 מעולם, זאת שכחו לא והמוקדונים הבולגרים לסרביה. מוקרון הועברה
 בולגרי בעצם הוא זה ושעם ״מוקדונים״, בכלל שאין טוענת אף ובולגריה
גזעית. מבחינה
 אלבנים מיושב הוא קוסובו; הריהו יוגוסלביה של ביותר העני המחוז
 השכנה. באלבניה אחיהם עם הדוקים ומשפחה תרבות קשרי בעלי

 הולידו לעצמאות ההמונים דרישות קוסובו! את ו968ב- זעזעו מהומות
 ו טיט של גסיסתו בעת אולם ו.975ב- עצמה על חזרה התופעה אלימות.
 לאומנים חמישים של משפטם ייפתח שבקרוב נודע 1980 מרץ בחודש

 בבלגראד: לאור היוצא ״פוליטיקה״ ביומון פורטה אשמתם אלבניים.
 והביעו יוגוסלביה: אודות על שיקרו עוינים: ועלונים דגלונים "הפיצו

ארצנו״. עם בקשר בדלניות השקפות
 תוכנן. מכל הלאומנים תביעות את לרוקן מאמצים עשתה הממשלה

 שפות. בשמונה ועתונים ספרים וטלויזיה, רדיו שידורי הדבר: פירוש
 רגשות סיפוק זה: הוא בישראל, ולא ביוגוסלביה לא מבינים, שאין מה

 בסופו אך זמנית. ירגיעם לתביעותיהם היענות ע״י לאומנית בדלנות
 ואת המתבדלת הזהות את וחיזקו הזינו שהויתורים מתברר, דבר של

בלתי-נמנעת. להתפוצצות והובילו תאבונה,

הונגרים מול - רומניה )ב(
 לאומניות מזרח-אירופה מדינות כל היו קומוניסטיות שנעשו קודם
 מלחמות שתי בין מאד. לאומניות וגם קומוניסטיות כולן כיום מאד.

 הרומנים, הסלובקים, הפולנים, שנאת-מוות אלה את אלה שנאו העולם
 השתתפו השניה העולם מלחמת בתום והליטאים. הרוסים ההונגרים,

 להצעיד במטרה בינלאומי, מידה בקנה מוסיקליים״ ״כסאות במשחק בולן
 בני ומיליון המזרחיים שטחיה את איבדה .פולין כך מערבה. רוסיה את

 של המזרחי בחלק במקומם זכתה אך רוסיה, לטובת בהם היושבים עמה
 הסלאביים יושביו על רות׳ניה מחוז את היא אף איבדה צ׳ביה גרמניה.
 על ויתרה רומניה מגרמניה. בחלקים תמורתו זכתה אך הרוסים, לטובת
 מרכיבים אלה )מחוזות רוסיה לטובת ובסאראביה בוקובינה מחוזות

 טראנסילבאניה את במקומם וקיבלה המולדבית(, הרפובליקה את היום
 מבני 600,000 גם איבדה הונגריה בה. החיים ההונגרים 1,800,000 על

 בכך, ספק איש יטיל לא הסובייטית. לרוסיה 200,000 ועוד לצ׳כיה עמה
 ל- רק לא ואי-שביעות-רצון: תסיסה היום של אירופה במזרח שיש

 הזמן פצצת אלא אדירה, אתנית התפוצצות מצפה מדינות-הגרורות
 בתוך שלה האפס לשעת מתקרבת מכולן ^המסוכנת המקסימה הלאומית

של הנרחבים שטחיה
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המועצות ברית )ג(
 הבסיס חרס. עשויות רגליו אך פלדה שזרועותיו ענק היא המועצות ברית

 שלו. התפרקותו זרעי את בחובו וטומן הוא, רקוב עומדת היא שעליו
 הרוסים ואתניות; דתיות לאומיות, קבוצות ממאה פחות לא בברה״מ
 מאוכלוסיה. בלבד 52.40/6ל- - 1980 מפקד לפי - רשמית ירדו האתניים

הקרמלין של החשאי פחדו מתרחב במדינתם, מיעוט נעשים הרוסים בעוד
 זה ברגע ויותר. יותר מסוכן ונעשה - הלאומנות גבור מפני פחד -

יותר הקולניים ״האירופיים״ מהמיעוטים בעיקר הרוסים חוששים
 יושבי וכן הרומנים הגרוזינים, הארמנים, הליטאים, האוקראינים, -

 האוקראינים - אוקראינית לאומנות של זה דיבוק ובצדק. - לטביה
 שתרם גורם לכאורה היווה - ברה״מ של מאוכלוסיתה חמישית מהווים
 ״עצמאי״ לאומי קומוניזם .1968ב- לצ׳ביה הפלישה על ההחלטה לקבלת

 מגפת ע״י ברה״מ של מסדה את לסכן היה עלול אוקראינה בגבולות
 לרוסים, בזים המתקדמים האירופיים המיעוטים המונית. לאומנות
רציני. מרי לחולל שם ניתן ובקלות

 הרוסים. את מאוד להטריד העתידה לבדלנות המוקד היא אסיה אך
 המוסלמיות הריפובליקות בשש הילודה שעור 1979מ- הערכות לפי

 יתרה הכול-סובייטי. מהממוצע חמישה פי גדול היה התיכונה באסיה
 האסיינים, העמים בקרב הצעירים של יותר הגדול חלקם בשל מזו,

 אסיינית מחציתו ברה״ט של הצבאי שכחה מערביים מקורות העריכו
שם. חמורים מתחים עתה כבר שקיימים גם ידוע ומוסלמית.

 ענקית גזעים מהומת על מהימנים מקורות דיווחו 1978 למאי 22ב-
 המרכז- הסובייטית הריפובליקה של בירתה עיר דושאנבי, בעיר שפרצה

 מעורבים היו אנשים אלך עשר משלשה פחות לא טג׳יקיסטן. אסיינית
 הממונעת הרובים מחטיבת חיילים ע״י שדוכאה בהתנגשות-הדמים

 ״קולוניאליסטים״. של קריאות הקוראים המונים הזכיר ראיה עד .201ה-
 בברה״מ האסיאניות המוסלמיות הרפובליקות אחת הינה טג׳יקיסטן

 קזאכסטאן, אוזבקיסטן, היתר: הלאומנות. וגם הדת גם חזקות שבהן
וקירגיזיה. טורקמניסטן אזרבאיז׳אן,

 של 50ה- הולדתה יום את שציינה העליון הסובייט של היובל בישיבת
 המושלם ״הפתרון במציאת סובייטים הישגים על ברז׳נייב דיבר ברה״מ,
 ״עם לחולל הסובייטים תקוות לנין״. עקרונות עפ״י הלאומיות לבעית

השונות והתרבות הדת הלשון, הלאומיות, בעלי מכל הבנוי אחד״ סובייטי
 בלשונו בכך הודה בעצמו ברז׳נייב כאשליה. מכבר נגוזו אלה תקוות -

 או מוגזמים לאומיים רגשות לאומניות, ״נטיות בהוסיפו: הקרמלינאית,
עמים של בפסיכולוגיה עמוק מושרשים הם כי מאד, מתמידים מעוותים,
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 בברה׳׳מ יש יותר: הרבה כנות, במלים פוליטית״. חוסר-בגרות המגלים
 סיני מאמץ עם יחד זאת בעיה אותה. הפוקדת קשה לאומיות בעית

 שנתפסו האבודים״ הסיניים ״השטחים את לסין להשיב המכוון כלשהו
 ייאוש למעשי הסובייטים את לדחוף עלולה הצאריסטי המשטר ע״י

עולם. למלחמת שיובילו
 ״שוני״, בשל להיבדל הזה הדחף של רבות נוספות דוגמאות קיימות

 ההבדלים למדי: דומות אמריקה יבשות של וזו אפריקה של השבטיות
הדעת. על להעלות שאפשר מכדי מצומצמים ביניהן האיכותיים
 אלימות, התנגשויות לבנים עם שחורי-עור מתנגשים הדרומית באפריקה

 מהווים הם כי בקרבתם, היושבים האסיינים את תוקפים הם ואח״ב
 ושמונה עשרים את גירש המטורף אמין אידי רק לא כלכלי. איום כלפיהם

 בשנת החלה מאלאוי המתונה המדינה גם ארצו. תושבי האסיינים אלף
 ניירירה, יוליוס ״המדינאי״ שלה. האסיינים אלף עשרים את לגרש 1976
 עושקיהם- הערבים, את אפריקאים שחטו זנזיבר )באי טנזניה נשיא

 בדרוס-אפריקה סווטו מהומות בעקבות כמוהם. הוא אף נהג לשעבר(,
 אסייני חנווני של דבריו את (1976 ליוני 27) פרס״ ה״וושינגטון הביא

 כילו השחורים בתווך. ״נלכדנו ובבזיזה: במהומות חוסלו שעסקיו
 עלינו, הגנה לא המשטרה שחורים. אנו אין שהרי זעמם, את ברכושנו

אפריקה״. רחבי בכל בשבילנו זה כך לעשות? מה לבנים. אנו אין שהרי

בעצמאות. הצורך - שוני חום. - שחור - לבן הבדלים.

 הנוצרית ביאפרה בדיכוי הצופה ניגריה של בשבטיותה המדובר באפריקה
 עם הקקוה שבט מתנגש בה אוגנדה, של המוסלמי; הצפון ע״י פאגאנית

 הבלגית- )קונגו מזאיר להינתק השואפת קטנגה של הלוגבארה; שבט
 וההוטו, הטוטסי שבטי אלה את אלה שוחטים שם בורונדי, של לשעבר(;
 15 בת האזרחים מלחמת עם צ׳אד של אדם; בני אלף מאה ונהרגים
 סומאליה של הנוצרי-פאגאגי; והדרום הערבי-מוסלמי הצפון בין השנים

 ע״י המיושבים קניה, ושל חבש של נרחבים חלקים על לבעלות הטוענת
אפריקה. של שבטיותה סומאלי. רוב

 שרייר, אדוארד הכללי, מושלה שאל שבה קנדה, - החדש ובעולם
 עד כמדינה בקיומה קנדה תמשיך ״האם :1980ב- הקנדי הפרלמנט את
 הקרוב?״. עברנו של הטרוריזם סלעי על תתפרק שמא או העשור, סוף

 שבראשה קויבק, מפלגת את לא אך אותו, הבעיתה שרייר של זו מחשבתו
 בעל עם שיהווה טבעי בשבילו לבסק. רנה קויבק, ממשלת ראש עומד
 קויבק של הצרפתית דוברי עצמאית. מדינה משלו ותרבות מנהגים שפה,

אמריקה של האנגלו-סקסית תרבותה ע״י התרבותית מהצפתם חוששים
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 דו-קיום; אין דו-לשוני ׳׳במשטר וילט: פרננד המשורר קובע הצפונית;
הרוב״. של לשונו מצד מתמדת תקפנות רק יש

 שמפלגת וגילתה בבוקר קנדה כשהתעוררה ,1976 לנובמבר 15ה- ומאז
 הבדלנים מתקרבים קויבק, של המחוזי בפרלמנט ברוב זכתה קויבק

 של המוסרית בתמיכתה זוכים הם מטרתם. עבר אל לאיטם הצרפתיים
 את ומצרים ארצו(, תמיכת את ז׳יסקאר הנשיא הבטיח 1977)ב- צרפת

 באוגוסט נחקק בקויבק. החיים הלא-צרפתיים של חייהם ואת צעדיהם
 הרשמית כלשונה הצרפתית את שהשליט ,101 חוק בשם הידוע חוק, 1977

 של זכותם את קיצוני באורח הגביל אך זה חוק קויבק. של היחידה
 אנגלית. דוברי לבתי-ספר ילדיהם את לשלוח בקויבק חדשים תושבים

מוחלט. ניתוק לקראת מעשי צעד משום בכך היה

 הבריטים ע׳׳י מונקאם, הגנרל בהנהגת בקנדה, הצרפתים תבוסת מאז
 דוברי קתולים, הם בריטי. שלטון תחת ורגזו הצרפתים רטנו ,1759ב-

 אומות שתי שונים. הם צרפתיים. ולאומיות חיים סגנון ובעלי צרפתית,
 מריבונות ייהנה עם שכל לכך שואפים והצרפתים בקנדה, חיות

ומעצמאות.

 מאז שעברו השנים שלושים במשך כך. כל לא מאוחדת? וארצות-הברית.
 או להשכיח הנוטים הטובים החיים את בארה״ב חיו המלחמה תום

 צצות הן והיום להתקיים, המשיכו הבעלות אך הבעיות. את להדחיק
 הם"שונים״. שחורים מיליון וחמישה מעשרים יותר חריפותן. בכל ועולות
 והאדישות. ההשלמה מחסום את פרצו הם הששים בשנות מאד. שונים
 היריות נותרה, השינאה נסתיימה. טרם זו פרשה הרגו. בזזו, שרפו,

נורו. כבר
 פוירטו- בקליפורניה. בדרומ-מערב, צ׳יקאנואים מיליוני וההיספאניים.

 של המרכיבים התיכון. והמערב המזרח של העוני בשכונות ריקנים
 כי יותר. עור חריפים אך בעיתם, למרכיבי זהים השחורים בעית

 ״ויוה קוראים הפוירטו-ריקנים טריטוריאליות. תביעות להיספאניים
 על לקח 1974 מאז חופשית. ריקו פיורטו תחי - ליברה!״ פוירטו-ריקו

 ויותר, פיצוצים למאה האחריות את אפ.א.אל.אנ. הטרור ארגון עצמו
 נחשפו כן בפוירטו-ריקו. ארה׳׳ב חיילי והותקפו חמישה שבהם/נהרגו

.1980ב- בניו-יורק הדמוקרטית המפלגה ועידת את לתקוך תכניות
 חלק ספרדי, פעם "שחיה הדרומ-מערב, על חולמים הצ׳יקאנואים ואילו

 לא מגוחך? עשרה. התשע במאה ארה׳׳ב ע״י שנלקח אלא ממכסיקו,
ליום. מיום תוקפניים והנעשים שם הגרים הצ׳יקאנואים, מיליוני לגבי
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 בפני טענו שלהם הבינלאומית האינדיאנית הברית ומועצת האינדיאנים
 אמריקה, ביבשות ילידים עמים נגד אפליה מקרי שחקרה אמריקנית וערה

 הצטרפו אלסקה יושבי האסקימואים משאביהם״. "את גוזלת שארה״ב
 אינויט של הקוטבית האסיפה את והקימו ובגרינלנד בקנדה עמם לבני

 ״האינויט הוכרז: באלסקה, בארו, בעיר הראשונה בישיבתה )אסקימו(.
 תרבות, שפה, בעלת אחת אומה מהווים וקנדה אלסקה גרינלנד, יושבי

משותפות״. ודאגות סביבה
 - הרחוק המזרח יוצאי אסקימואים, אינדיאנים, היספאניים, שחורים,

 חמישים או ארבעים בה מיעוטים קואליצית של המרכיבים לפנינו הנה
 ועצובים. שונים מאלה. אלה גם השונים מהרוב, השונים נפש, מיליון

 חותר אדם בל ובו ומחולק, מפולג הוא רבים. עולמות בן אמנם עולמנו
 גורלו. בדבר ולהכריע עצמו להיות וזכותו עצמאותו זהותו, לקראת

 ממש מהם השונים הישראליים שהערבים מאמינים היהודים ואילו
 הזמנה 1ז הרי היהודים! מדינת לטובת עתידם על בשקט יוותרו בכל,

 דו-קיום; אין דו-לשוני במשטר הקויבקי: המשורר כדברי ממש. לאסון
הרוב. לשון של תוקפנותה רק
 תרבותו דתו, שפתו, של ״תוקפנותם״ על הישראלי הערבי של דעתו מה

 העברת בלבד: אחת תשובה נותרה ישראל לגבי הרוב? של וייעודו
 של מתמשך בלהות לחלום הארץ שתיהפך לפני ישראל, מאדמת הערבים

עדתית. אימה

 מהווה הוא שכלפיה מהארץ עוין מיעוט העברת של ברעיון חדש אין
מעולם. דברים היו ומסוכן. מפלג איום
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 ט׳: פרק

לאבותינו אנו בנים

 שבעוינות באמת להבחין היהודים של אי-רצונם או חוסר-יכולתם
 חרשה. תופעה איננו היהודית והמדינה הציונות בלפי הבסיסית הערבית

 האימפריה שטחי תוך אל חדרו באשר העשרים, המאה ראשית מאז
 שניצבה ערבית לאומנות קמה המודרנית, הלאומנות מושגי העותומנית

 תקומה לקראת יהודי צעד כל עם והתעצמה ושהתלהטה הציונות, מול
 להבין רצו לא הראשונים שהציונים היתה הבעיה בארץ-ישראל. מדינית

 כמיעוט לנצח לחיות המוכן עם אין הלאומנות: של עובדת-היסוד את
 אבותינו כשלו. אותה רואה שהראשון בארץ אחר עם של שלטונו תחת

לאבותינו. אנו בנים אכן לראות. מסרבים אנחנו לראות; רצו לא

 שאלת היתה המודרנית המדינית הציונית התנועה של ראשיתה מאז
 אין שממדיהן לאשליות קשורה ארץ-ישראל של הערבית האובלוסיה

 הציונות מייסד הרצל, זאב בנימין לתארה. שאין עצמית ולהטעיה לשערם
 ללא "הארץ המדהים: המטבע את טבע אשר הוא המודרנית, המדינית

 זו לסיסמא היה העתונאי השיקול מבחינת אולי ארץ״. ללא לעם עם
 מרה. טעות הרצל טעה ההיא בעת ששררה למציאות ביחס אך עיר׳

 שהיהודים הארץ אך בנמצא; היה אמנם ־ היהודים - ארץ ללא עם
מתושבים. ריקה היתה לא זו ארץ ארצם, - •בצדק - כינוה

 בארץ ישבו המודרנית, היהודית התקומה של ראשיתה שנת ו,880 בשנת
 שומרי יהודים הישן״, ל׳׳יישוב שהשתייכו יהודים, רבבות בשלוש ישראל
 בזכות המסתפקים העותומני, המשטר תחת בשלום המתגוררים מצוות

 והמתקיימים בגופם, ארץ-ישראל יישוב מצוות את לקיים - לידם שנפלה
 ערבים, אלף כשמונים בארץ ישבו לידם התמחוי. מן - הגדול בחלקם -

 ותודעה בכלל פוליטית תודעה חסרי מפגרים, בורים, דלפונים, אמנם
לב. אליהם שם לא ואיש קיימים. אך - בפרט ״פלשתינית״ ,לאומית

 את כלל מנה לא הרצל, מתומכי המדיניים לציונים חשוב פינסקר, לאון
 החשובים היסודות כאחד (1882) ״אוטו-אמנציפציה״ בספרו הערבים

 ״מדינת הרצל, של הקלאסי חיבורו עמם. להתמודד הציונים שעל
כה בתאריך ואפילו הערבים, לבעית רמז מכל הוא אף נקי היהודים״,
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 הבריטיים הציונים בטאון ׳׳פלשתין׳/ כינה 1921 ליוני 4ב- מאוחר
ושוממה״. נטושה ״ארץ ארץ-ישראל את הרשמי,

 ראויים הם אין כאילו או בנמצא, הערבים אין כאילו נהגו גיסא, מחד
 מפגר שעם תמימה אמונה שררה גיסא, מאידך להתחשבות. כלל

 היהודים של מבואם מרוצה יהיה בוודאי - הערבים - זה ופרימיטיבי
 לאזור. עמם שיביאו וההטבות השיפורים כל על והמוכשרים, המתקדמים

 אחד, פה פחות-או-יותר הוסכם ערבית, לאומית לתנועה הנוגע בכל
 הציוני לקונגרס א'יהודה,ציר פרופסור נברא. ולא היה לא כזה שדבר

 ערבית, בעיה אמנם שהיתה הרצל את לשכנע ניסה (,1897) הראשון
 הציוניים הקונגרסים שרישומי היא האמת השתכנע. לא הרצל אך

הערבית. הבעיה של איזכור כל חסרים הראשונים

 את ישראל בארץ ניטע ״אם הקיצוני, הסוציאליסט בורוכוב של לדבריו
 להם אין ישראל ארץ תושבי שלמה... מזיגה בנו יתמזגו הפלחים תרבותנו,

 החוק לפי הארץ את רואים הם להיפך, בשנאה. פנינו לקבל יסוד כל
 על התבססה היא ;1905ב- נהגתה זו מפתיעה הצהרה ליהודים״. כשייכת
 בקרב תרבותית הערבים ישתלבו שלפיה הימים, באותם הרווחת האמונה

 התהליך את לזרז הציע הלפרן מיכאל בהם. ויתבוללו ייקלטו היהודים,
 ערבית ״היעלמות״ של זו שטות המוני. בקנה-מדה תערובת נישואי ע״י

 מנהיגים על-ידי שנים במשך והושמעה חזרה - לאומית או תרבותית -
 ערבית לאומית תנועה שקיימת סופית שהתברר לאחר אפילו ציוניים,

לציונות. קטלני ניגוד המתנגדת וגדלה, גדולה

 ארץ- ערביי מצד אנטי-ציונות של ראשונים סימנים התגלו 1891ב- כבר
 ומיפו מירושלים ערביים נכבדים מאות כמה שלחו שנה באותה ישראל.
 לעלייה קץ השליט שישים בדרישה בקושטא, השולטן לחצר עצומה

 המדיניים הציונים יתר ולא הרצל לא היהודים. של הקרקעות ולרכישת
 אדם פשוט, הערבי, היה בשבילם כזה. צעד של משמעותו מהי תפסו

 העותומנית, הקיסרות הארץ: של לעתידה כלל נגעה לא שנוכחותו
 היו ועמה בארץ, שלטה אשר היא הטורקי, אירופה״ של החולה ״האיש

 המולדת לחידוש שיסכימו הם הטורקים או להתדיין. מוכרחים היהודים
 כתוצאה כזאת מדינה תתהווה או קיסרותם, במסגרת היהודית

 האירופאיות. המעצמות על-ידי וחלוקתה האימפריה של מהתמוטטותה
 בין הציונית התנועה של התמרון בכשרון תלוי במציאות שייצא מה

 לערביי אותו לייחס צורך היה שלא וודאי ״עם״ המונח אך האומות.
ארץ-ישראל.

 שקונים כנראה, האמין, אחד מצד הרצל. של תמימותו את להבין קשה
להרצל, ששלח במכתב בית-חרושת. או בית-מגורים שקונים כמו מולדת
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 שפיכות- ללא מדינה לייסד רוצה "אתה גומפלוביץ: הסוציולוג שאל
 מכירת על-ידי ורק מרמה, ובלי אלימות בלי כזה? דבר ראית איפה דמים?
 מילאה לא הערבית הבעיה הרצל,שהרי סבר אמנם כך וקנייתן?״ מניות

 הערבים, יתנגדו בכלל מדוע לגביו, שלו. המצב בתפיסת תפקיד שום
 יתעשרו אם בה, ישבו שהם בארץ יהודית מדינה להקמת שם, שהיו כמה

 נרמזת אך הרצל, התכוון לכך שלא ייתכן היהודי? מהפיתוח כתוצאה
הערבית. הלאומית הגאוה של ומזלזלת גסה דחיה בדבריו

 יוסוך ירושלים, עיריית כראש בעבר שכיהן למי במכתב כתב אך הרצל
 רכושו ערך כשיעלה עצוב הערבי שיהיה מאמין ״אתה אל-הלדי: זיא
 היהודים...״ כשיגיעו בוודאות שיקרה מה זה כי עשרה? פי או חמישה פי

 של לבואם בקשר ביי, רשיד הערבי, בפי הרצל שם ״אלטנוילנד״, בספרו
 נכסים... לבעלי כמובן, כל, וראשית לברכה, הדבר היה לכולנו היהודים:

 ליסטים בלום - משהו לך ונותן בא אלא בלום ממך נטל שלא אדם,
עליהם?״ נתרעם ומדוע אותנו העשירו היהודים בעיניך? יהא

 בארץ- ביקר אחד-העם, הציוני, הפילוסוך בסנוורים. הוכו הבל לא אך
 בחשבנו ״טעינו כתב: ועל-כן הבחין. ראה: בא: הוא .1891ב- ישראל

 ואינם סביבם למתרחש מודעים שאינם נוודי-המדבר... הם הערבים כי
 את ומבינים רואים הערים, תושבי ובעיקר הערבים, אותו... מבינים
 אינם שהרי תמימים פני כעת מעמידים הם אך שאיפותינו. ואת עמלנו
לעתידם״. סכנה בפעילותנו עתה רואים

 ההטבות עם מתלכד הזה הרגעי הסכנה שהעדר גם, הבין אחד-העם
 הזמנית. לרגיעה שתרמה עובדה מהן, נהנים שהערבים הכלכליות
 עד כך כל יתפתחו עמנו בני חיי אשר עת תבא ״אם הוסיך, ״ואולם״,
 את זה יניח נקלה על לא אז הארץ, עם רגלי הרבה או מעט שידחקו
מקומו״.

 בסגנון אלה דבריו את אמר לא במציאות, להבחין יכולתו למרות אך
 של הלאומנות רוח משבי משנתו. נעור החל ישמעאל אולם אתראה. של

 אפשר אי אך התיכון, למזרח באיחור, אמנם הגיעו, -עשרה התשע המאה
לנצח. חדירתם את למנוע היה
 בהחלט שאפשר ספר אזורי נגיב בשם נוצרי ערבי פירסם ו905ב- בבר

 לטענת אשר ערבית לאומנות לאותה היחיד ההגיוני הביטוי בו לראות
 לאור אזורי הוציא בפאריס גלותו ממקום בנמצא. כלל היתה לא היהודים

 בחיבורו הערבית". האומה "יקיצת בשם ואנטי-יהודי אנטי-טורקי חיבור
 כינה גם הוא לפרת. עד מהנילוס ערבית מדינה הקמת שתבע רק לא
 התנועות ששתי ש״ברור" וקבע הערביות, לשאיפות סכנה הציונות את

אחת. בארץ יחדו לדור יוכלו לא הלאומיות
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 הערבית והאנטי-ציונות הלאומנות ע״י מנוחתו שהוטרדה המעטים אחד
 בהנהגת אנטי-יהודית בנופיה ארגנו מיפו נוצריים )ערבים הגוברת

 הקונגרס במהלך שהזהיר אפשטיין, יצחק המחנך, היה קסאר( אנטון
 לפתור אנו חייבים נרדם... בלביא להתגרות תנו ״אל השביעי: הציוני

 מה יהודית״. שאלה שם תתחולל בטרם הערבים אל יחסינו שאלת את
 הערבים של החיים רמת את- להעלות הציע היתר בין אפשטיין? הציע

והכלכלה... הבריאות החינוך, בתחומי
 ב״העולם״ שפורסם במאמר אופיינית: היתה סמילנסקי זאב של תגובתו

 קבע סמילנסקי כהרים״. הרים צל רואה ש״הוא באמרו לאפשטיין לעג
 המתחלק חברותי גוף אם בי אומה, היו לא ארץ-ישראל שערביי בפירוש

ולמעמדות. לשבטים
 מקובלות שהיו האשליות שתי את איפיינו האלה האויליים הדעות חילוקי
 על לחשוב אפילו שסירבו היו אחד, מצד כולה. הציונית התנועה בקרב
 וממול, בארץ-ישראל, ערבית לאומית תנועה כמו כך כל ״מגוחך״ דבר

 שניתן טענו זאת עם יחד אך ערבית, בעיה של בקיומה המכירים ניצבו
 הראשונה הדעה וכלכליות. חברתיות הטבות באמצעות עליה להתגבר

 ערביים, ופצצות קליעים של מטר תחת חי, לכל חיים לבסוף שבקה אמנם
 יהודיים מנהיגים של בתפיסותיהם - וחולה היום עד חיה השניה ואילו
ובגלות. בארץ

 ערבים של הראשונה המאורגנת ההתקפה פורים בליל נערבה 1908ב-
 המימסר על-ידי רשמית הורדמה המקורית הפחדים תגובת יהודים. על

 הארצישראלית הלשכה ראש רופין, ארתור בבעיה. להבחין שסרב הציוני
 דוד התנועה, לנשיא מרגיע במכתב כתב העולמית, הציונית התנועה של

 ביפו מתרחשות כאלה שתקריות מופתעים להיות ״במקום וולפסון:
 כך כל ישראל בארץ וערבים יהודים בין שהיחסים מופתע להיות צריך

ההבדלים״. כל למרות שלווים

 נטלה צעירים״ ״טורקים וקבוצת במהפכה, השולטן הודח שנה באותה
 הטורקית. האימפריה פני את לחדש כשמטרתם השלטון, את לידיה
 וההתבטאות ההתאגדות זכות את לכל העניקו זה מתהליך כחלק

 אירעה היהודים של ולתדהמתם הטורקים של רוחם למורת הפוליטית.
 ״הצבי״: בעתון שפורסם מאמר קבע ערבית. לאומנות של ממש התפוצצות

 חדשים. לחיים להתעורר בארצנו הערבים החלו החוקה נתינת ״מזמן
 ׳אחוה הערבית, הלאומית לאגודה סניפים נוסדו החשובות הערים בבל

ערבית׳.״
 היהודים. על ארסיות בהתקפות מיד ופתח ביפו, הופיע חדש ערבי עתון

ו 911ב- שהופיעה קריקטורה בעקבותיו. הלכו אחרים ערביים עתונים
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 קרקע לקנות מנסה כשהוא ותיק, ציוני חלוץ חנקין, יהושע את הציגה
 הראשי האנטי-ציוני הבטאון צאלח-א-דין. על-ידי נדקר בעודו מערבי

 רק לא זה עתון נאצר; נגיב שעורכו ״אל-כרמל״, החיפאי העתון היה
 עיקר את שכיוון אלא ליהודים, קרקע ומכירות יהודית עלייה שתקף
 העתונות של התגברותה היהודית. המדינה הקמת רעיון נגד חיציו

 בן-גוריון דוד ששמו צעיר, יהודי הביאה החריפה האנטי-ציונית הערבית
 על שונות ועלילות דבות מפיצים הם אחד ״מצד :1910ב- להתלונן

 השנאה זרע את זורעים המה השני ומהצד ישראל בארץ העברי הישוב
הערבי״. העם שדרות כל בין ליהודים

"ה - סכנת מפני ״פלשתין״ היפואי העתון הזהיר ,1911 בינואר
נציגים 65כ- לבחור הערבים שהצליחו אחרי הציוני״. אימפריאליזם

 לפתע הבינו כולו, הנציגים ממספר כרבע החדש, הטורקי לפרלמנט
 הנציגים בשלשת במורת-רוח והביטו הערבי, הכוח פשר את הציונים

 יתר אל והצטרפו בהם, שהפצירו להפצרות שנענו מירושלים הערביים
 לשכת ראש לבונטין, ז׳ התקיפות. האנטי-ציוניות בעמדותיהם הערבים
לראשונה ״הבנו לוולפסון: כתב ביפו, האנגלו-פלשתינית החברה

 תרבות כוחות ושברשותם פרימיטיביים, כה הערביים האוכלוסין שאין
 חרות... של פירושה מה המבינים אנשים להם יש בהם... לזלזל שאין

עמהם״. להתמודד ועלינו מתגבשים חדשים פוליטיים כוחות
 בארץ-ישראל יראו שהערבים התרשמו. לא הציוניים המנהיגים מרבית

 ושוב שוב העלו בעקשנות דעתם. על התקבל לא - שלהם ארצם את
 לכל מקום בה שיש שוממה, ארץ הנה ארץ-ישראל א( נקודות: שלוש

 הערביים; האיכרים על בנוסף מדינתם, את לבנות שיעלו היהודים
רק נבעו היהודיים היישובים ועל הציונות על הערביות ההתקפות ב(

יקבלו הערבים המוני ג( כוחם; אובדן מפני האפנדים של מחששם
 מכבלי אותם וישחררו חייהם רמת את שיעלו היהודים את בהתלהבות

הפאודליות.

 בהם, לזלזל אין אולם שנים. במשך ציוני כל כמעט האמין זו בשטות
 מחתרת מנהיגי ושאר בגין מפי גם נשמעה למדי דומה שטות שהרי

 השוררים התנאים את שחקרה האו״ם לוועדת שהודיעו האצ״ל,
 תופעת כל עצמאית; ערבית התנגדות כלל ״אין :1947ב- בפלשתינה
דווקא." הבריטים, של יוזמה פרי היתה הערבית ההתנגדות

 1909ב- ״פרי״. נושאת החלה הערבים של הלאומנית האנטי-ציונות
 קבוצות להקמת היהודיים הגליל יישובי על החמושות ההתקפות הביאו

 על-ידי נהרגו יהודים השומר(. גיורא, )בר עצמית לשמירה יהודיות
היהודים ששילמו למרות ובסג׳רה. ג׳אן בבית ביבנאל, ערביים ליסטים
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 ׳׳העקורים״. המושג את הערבים המציאו קרקעותיהם, בעד ותקילין טבין
 בעקירת דגניה, או ג׳וני, אום של היהודיים מתיישביה הואשמו על-כן

 האיבה שברשותם. המכר שטר את היהודים שהניפו למרות ערבים,
 ,1910 בנובמבר הציע, רופין שאפילו כן כל מוחשית כבר היתה הערבית

 להתגורר ליהודים נעים זה אין ״כי בחיפה נפרדת יהודית קהילה לבנות
 האנטי- בעתון המתפרסמות ההתקפות לאור במיוחד הערבים, עם יחד

׳אל-כרמל'״. יהודי

 עליית את להפסיק במטרה מאמציהם את ריכזו הערביים הלאומנים
 שמטרתם בצדק, הבינו הם שלהם. הקרקע רכישות ולמנוע היהודים
 ונגד יהודי, אוכלוסין ורוב יהודית מדינה היתה הציונים של הסופית
מוות. עד להלחם נשבעו אלה יעדים
 היושב לפרלמנט מברק ערביים נכבדים 150כ- שלחו 1911 בשנת

 קבוצה ייסד נאצר יחד. גם הדברים לשבי קץ לשים דרשו ובו בקושטא,
 מהם נקנה לא להם, נמכור ׳׳לא היהודים. על חרם הטלת לשם בחיפה

 הפטריאוטית המפלגה - דומה קבוצה הצהיר. בתים״, להם נשכיר ולא
 את תקפו ערבים מאות משבר: רדך משבר ביפו. נוסדה - העותומנית

שבשדות. החיטה ואפילו ביגוד מזון, ובזזו שדדו מרחביה, היהודי היישוב

 .רופין העשירי. הציוני הקונגרס לקראת התכוננה הציונית המנהיגות
 ומוטב מלה, כל ״לשקול הערבים, מהכעסת הנואמים שיימנעו התחנן

בוועדה". אלא במליאה כלל יידונו לא ישראל ארץ ששאלות

 הערבים. בשאלת לעסוק הראשון היה העשירי הציוני הקונגרס אולם
 בטחונו את הביע קפלנסקי, שלמה העבודה, תנועת ציון, פועלי נציג

 יצחק הערבית״)כן!(. ״הדמוקראטיה עם הבנה תושג עוד הכל, שלמרות
 את הרחיב ישראל, מדינת של השני נשיאה להיבחר העתיד בן-צבי,
 הערביים- והאפנדים האינטלקטואלים בין ההבדלים בנושא הדיבור
 הרחב המוסלמי הציבור לבין בעוינות( היהודים אל )שהתייחסו נוצריים
לאזור. שיביאו וההטבות הקידמה בשל היהודים את לאהוד היה שאמור

 שלחו ולבונטין רופין העת. באותה המקובלת הציונית החוכמה היתה כזו
 התנועה של המרכזית ללשכה הבא התזכיר את 1911 לנובמבר 16ב-

 הנוצרי, המימסר הוא היהודים... לשנאת היחיד "המקור בקלן: הציונית
הישועיים...". במוסדות והמתחנכים

 לעיין יש הציונות, על ״המתונים״ המוסלמים של לחשיבתם באשר
 לפרלמנט בבחירות יריבים ירושלמיים מועמדים שני של בהצהרותיהם

 על במאבק וותיקות יריבות היו ואל-חוסייני נאששיבי משפחות הטורקי.
.1914 בשנת לפרלמנט מועמד מינתה משפחה כל בירושלים. השליטה
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 ובלילה, ביום מאמצי, בל את אקדיש אבחר ׳׳אם נאששיבי: ראג׳ב אמר
 יריבו, קבע ובציונים״. הציונית שבתנועה המבנה ואת הנזק את לחסל
 תשיג שלא להבטיח בפלאח... במיוחד לתמוך ״עלינו אל-חוסייני: סעיד
 - המוסלמים דברי כאן עד מאדמתו״. אחד שעל אף הציונית היד

״המתונים׳׳.

 פוטנציאליים ברית כבעלי המוסלמיים את לתאר זה מגוחך נסיון
 שלמדנו לקבוע נוכל אם רק כלשהי, נחמה למקור לנו יהיה הציונות של

 היום פחות. לא המגוחך הנגדי, הקוטב עד הגענו כיום שבו. מהאשלייה
 הנוצרים ואילו האנטי-ציוני, הרשע מקור הם שהמוסלמים היא טענתנו
והדו-קיום. המתינות למקור נהפכו
 המסיתים - המוקדמים הציונים של האשליה בהקדם שנופצה כמו בדיוק

 נקלעים כך - המוסלמים היו הטורקי בפרלמנט הציונות נגד העיקריים
 העיר בסימטאות סתום למבוי כיום ערביים לענינים ישראל מומחי

 אש׳׳פית להסתה מרבז המשמשת נצרת, בישראל, ביותר הגדולה הנוצרית
 ג׳ורג׳ גם זיאד; תופיק והאנטי-ציוני, הקומוניסטי העיר ראש בהנהגת

נוצרי. אש״ף, של הקיצוני)כך( חבש,
 שלהם. האשליות עולם את במרץ בנו השאר וכל בן-צבי לבונטין, רופין,

 להשיבם ואחר-כך לתקופת-מה, שוטים לסבול האמת של דרכה אך
 משוכנע גם היה שרופין ספק "אין אליאב: מרדכי לדברי למציאות. בחטף

 שהשפיע הכלכלית הרווחה על טובה הערבים יכירו הימים שברבות
 מוטעית היתה זו הנחה גם אולם הדינמית. בהתפתחותה הישוב עליהם

 זה היה שכן שיכנעם, לא להם הצומחת הטובה על הסבר שום לחלוטין...
 תנועות שתי בין בלתי־נמנעת מהתנגשות כתוצאה מעיקרו פוליטי סכסוך

 הערבית״, הלאומית השאלה עם ראשונות )״התמודדויות לאומיות״
(.297 עט׳ ו, 977 בר-אילן, אוניברסיטת בטאון

 יריבינו הינם ״הערבים :1913ב- כתב ליכטהיים ריכרד הגרמני הציוני
 השמית ב׳רוח כלל מעוניינים הם אין לעולם. יישארו וכאלה הטבעיים

בפלשתינה. שליטתם על המאיים יריב בעיניהם הינו היהודי המשותפת׳...

 מהומות את שראו דמים, ושפיכות אלימות שנות היו הבאות השנים
 הציונית ההשקפה נותרה הללו השנים כל במשך ..1929ו- 1921 ,1920

 התנגשות אין באשליות: ושוקעת אופטימיסטית - שהיתה כפי הכללית
 העמים לשני בארץ מקום יש והערבי. היהודי האינטרס בין ממש של

 טוב״. ו״רצון ״הבנה״ הוא לכך היחיד והתנאי כמובן( יהודית, )במדינה
 כלל לחשוב שלא היה מוטב כי התקפה, כל בפני זו אשליה עמדה שנים

המרה. המציאות על
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 העתיר׳׳: "לקראת בשם במאמר 1915ב- בן-גוריון כתב זו, השקפה עפ״י
 הערבי והאלמנט - למחצה וחרבה שוממה ארץ עכשיו היא ״ארץ-ישראל

 את ומחיים בונים אנו הארץ... את להחיות מסוגל אינו )כן!( המועט
 בארץ הישובית ועבודתנו שאיפתנו של האנושי-מוסרי הבסיס וזהו הארץ

 שהאמין הוא - להבין רצה לא או - בן-גוריון הבין שלא מה ישראל״.
 ושהיכולת החלקי, או המוחלט בשממונה שלו, היא שהארץ הערבי

 ליטלה ״אנושית-מוסרית״ זכות בשום איש זיכתה לא מחדש לבנותה
ממנו.

 שפעולתם למחשבה להתפתות הראשונים הציונים ניסו ושוב, שוב
 הפוליטית בכורתו את למכור המוכן-לכאורה לערבי, הטבה משום היתה
חברתי-כלכלי. בנזיד

 קבוצות מבין ורבת-ההשפעה הגדולה העבודה״, ״אחדות יכלה על-כן
 ושלושה נשיאים שני יצאו )משורותיה הראשונות בשנים הפועלים

 של שנים אחרי (1924) השביעית בועידתה לקבוע ראשי-ממשלה(
 כיסוד-בל-ימוט... הועידה... ״רואה אחד שמצד חמורות, ערביות מהומות

 ומאידן, בארץ-ישראל״, הלאומי ביתו להקמת העברי העם של הזכות את
 אשר ״תנאים ליצור שכוונותיה ועידה אותה קבעה עפעף, להניד בלא

 וערבים... כערבים.. יהודים העמלים, של מצבם את וייטיבו ירימו
 וההתיישבות העליה גדול עם הבאה הארץ, של הכלכלית התפתחותה
 את למלא ויכשירוהו מצבו משפל הערבי העובד את ירימו היהודית...

והחברתי...״. המדיני תפקידו

סוציאלי התנשאות של המרגיעה השפעתה את לשער רק כמובן אפשר
 של המדהים עיוורונם את לציין יותר חשוב אולם ישמעאל. על זו סטית

 אמנם הערבי למען שמאמציהם כלל, הבינו שלא הראשונים, הציונים
 שונה תפקיד אך והחברתי״, הפוליטי תפקידו את "למלא אותו יכינו

 והפיתוח הקידמה היהודיים. הסוציאליסטים לו שהועידו מזה בהרבה
 שיישבע - וקיצוני משכיל ערבי דור - גולם ליצור היו עתידים היהודיים

מארץ-ישראל! היהודים את לגרש

 העיוורון תורשתית, במחלה כנראה המדובר אך בן. אמנם - עיוורון
 הציוני הדור - האלה הציונים של ונכדיהם בניהם שהרי הזה, הפוליטי
 מחנך הוא גם בראות. פגם - עצמה מחלה מאותה הוא אף סובל - הנוכחי

 מנהיג את המעצב הוא מאשפות. אותו "ומרים״ מפתחו הערבי, את
 תפקידם את ״למלא המוכנים תומכיו, ואת ״פלשתין׳׳ לשחרור הארגון
שלהם...״. והחברתי המדיני
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 יהודי, דם ושפיכות ערביות מהומות שנות עשרים אחרי ,1930 בשנת
 תר״ך במרחשון )בד׳ המצומצם הוגו עם להיפגש לנכון בן-גוריון מצא

 הערבית: הלאומית לתנועה שפתיים מס ששילמה בהכרזה ולצאת (1929 -
 לחבל באה הציונות שאין לו)לערבי(, להסביר ׳׳עלינו בן-גוריון: הוסיך

 רק להימסר יכול זה הסבר לברכם. באה היא אדרבה, התושבים: בזכויות
 הערבי שיחוש כדי והבריאות הכלכלה בתחומי פעולה שיתוך באמצעות

מעשית׳׳. בצורה בתוצאותיו

 היה הערבים עם הפעולה שיתוך ברעיון הראשונים התומכים אחד
 כ״מומחה״ גם עצמו את ראה הוא קלבריסקי. ח״מ בשם תמים בחור

 - הגיונית סיבה כל ללא - הטוענים מרבית כמו כאוהבם. וגם לערבים
 יחסו בלט קלבריסקי אצל גם מסוימת, אומה במיוחד מחבבים שהם

 של המדינית למחלקה הודיע הוא הערבים. כלפי והמזלזל המתנשא
 שלא יבין אם אשר, חומרן ״מטבעו שהערבי 1923ב- הציונית ההנהגה
 ההתנשאות שגישת ספק שום אין עורך״. לנו יפנה בנו, לצדד לו ישתלם

 בהטבות שניתן הציוני, הרוב של ההשקפה ביסוד המונחת היא הזו
 היום גם הדבר נכון הערבי. של הפוליטית נשמתו את לרכוש כלכליות

 בטענה מארץ-ישראל, הערבים את להרחיק ההצעה את הדוחים כל לגבי
 למדינה ל״נאמנים״ אותם תהפוך וחברתית כלכלית "השתלבות״ כי

הציונית.

 מיד אך האמת, את ששיקפה בהירה מחשבה ציוני מנהיג הגה פעם מרי
 בחשיבה שהשינויים פוליטית זיקית בן-גוריון, מהשלכותיה. לאחור נרתע
 ב- תבע ואופורטוניזם, מבוכה על אם כי מעשיותו, על לא העידו שלו

 שורה והציע וערביים״, יהודיים פועלים בין ידידותיים ״יחסים 1921
 מכבר לנו המוכר הכלל על התבססה בן-גוריון הצעת הטבות. של ארוכה

טובים. ערביים ופלאחין רעים ערביים אפנדים של

 )שרת(, שרתוק משה הסוציאליסטיות, להשקפותיו בן-גוריון של שותפו
 אנו במענה? יזכה ״מי :1921 בספטמבר לו וכתב זו הצעתו על חלק

 והמנצלים עמם בתוך היושבים והשייח׳ המוכתאר או השנואים, הזרים
 לשון, ולאומיים, גזעניים אינסטינקטים כמו כך כל מועילות תופעות
 בפשטנות- נהגנו עצמית הטעיה למען ההתמדה... וכוח מקודשת מסורת

 עמלים״. המוני מול אפנדים קומץ על הכל את והעמדנו - יתר
 התעקש בן-צבי להשתנות. הממאנים של חשיבתם על השפיע לא כלום

 הלאומית לתנועה אפילו שותפים להיות יכלו לא ארץ-ישראל שערביי
 הוא שהגיע מאחר ״פלשתינית״, תנועה על לדבר שלא הכללית, הערבית
של צאצאיהם למעשה הינם ארץ-ישראל שערביי המלומדת למסקנה
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 יותר מאוחר ושבמועד הרומי, הכיבוש אחרי בארץ שנותרו היהודים
 על יערערו לא ש״יהודים-לשעבר״ ברור, האיסלאם. את עליהם קבלו

 באומה שלא היתה דעתו בן-צבי. הסיק הארץ, על היהודים של זכותם
 רב. במספר יותר קטנות וכתות ״עדות״ עשרה באחת אם כי המדובר,

 יושבי על זו אינטלקטואלית אקרובטיקה רבות השפיעה לא המזל לרוע
 אמנם שהם בן-צבי, של מחקרו למרות בכפיות-טובה, שהתעקשו הארץ,
ו״פלשתינים״. ערבים

 בוודאי שערים מאה דתי)חסידי ובלהט בהתמדה דבקו הסוציאליסטים
 הערבים יהיו וחברתיות כלכליות הטבות שבאמצעות בנוסחה בהם( קינאו

 הוסיפו עליה אך מיסודה, מגוחכת כמובן, היתה, זאת תפיסה ל״ידידינו״.
 רק לא שלהם: הפילפול לחומת נוסף מדהים נדבך הציוניים ההוגים
 נואש במאבק החלו שאף אלא ליהודים, מולדת מהארץ לעשות שתכננו
 שחיוני ברור, יהודיים. פועלים רק להעסיק יהודיים מעבידים לשכנע

 למולדת תשתית להקים כדי ועובד, מוצק יהודי, מעמד.עובדים ליצור היה
 הפועל את לקרב זה מאבק סייע שלא פחות, לא ברור אך נורמלית, יהודית

הציונות. לאהבת הערביים הפלאח ואת

 יגזלו לא שאיכשהו, יאמרו לערבי כפולה. הטעיה כאן פעלה למעשה
 והמולדת יהודית קרקע רכישת יהודית, עליה יהודיים, עמלים ממנו

 כל לעצמו האלה הדברים את ישנן היהודי ואילו כלשהן, זכויות היהודית
 הציוני הקונגרס קיבל אי-לכך לאמיתה. אמת שהם שישתכנע הרבה, כך

 הערבים, בלפי ״ידידות״ של החלטה (1921) המלחמה לאחר הראשון
 העמים. לשני המשותפת המולדת הריהי ארץ-ישראל כי שהדגישה

 יהודי לאומי בית להקים בלפור הבטחת איך הסבירו, לא מעולם אך
יחד. גם ולערבים ליהודים ״משותפת״ מולדת למעשה פירושה

 שבין בתקופה העבודה״ ״אחדות של המבולבלות השקפותיה את בתארו
 אומה של בקיומה הכירה ״היא אחר: סופר כתב מלחמות-העולם, שתי

 הצהירה היא זכויותיה. על לוותר ממנה דרשה אך ישראל בארץ ערבית
 בין לדו-קיום בצורך הכירה אך ישראל לארץ ישראל עם של זכותו על

לערבים״. היהודים
 סטדיז איסטרן מידל הערבית", והשאלה ציוני ״סוציאליזם גורני, )יוסף

[1978.)]

 גישתה להבנת ״המפתח גורני: כותב הזאת? השטות כל של פירושה מה
 או במוקדם ייצור המציאות שבורח באמונתם טמון הסוביקטיבית,

 המדיניות, הבעיות את שיפתור רוב ישראל, בארץ יהודי רוב במאוחר
והסוציאליסטיות״. המוסריות
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 היהודים עוד כל - תהיה שהמדיניות נאמר ציניות אך פשוטות במלים
 המשותפת״ "המולדת לרעיון מס-שפתיים לשלם - בארץ מיעוט יהוו

 השאלה שתיעלם כדי יהודי רוב לגיבוש פעולה תוך ההדדיות״, ו״ההטבות
הערבי. הרוב זכויות של המביכה והאתית הפוליטית

 אפשרות וזאת - או טפשים, היו הציוניים שהמנהיגים או השתים: מן אחת
 לועד מסר בן-צבי הערבים. של בטפשותם האמינו הם - יותר סבירה

 תלויות שאינן זכויות ״ישנן :1922ב- היהודים( את )שייצג הלאומי
 הוא זה שצעד ומאחר לארץ, להיכנס אמצעי כל נפעיל הזולת. באישור

 ורק אותנו. להבין הערבים מוכרחים היסטורית מבחינה נמנע בלתי
 הצהירה ציון״ ״פועלי ואילו שכנינו: עם פיוס לידי להגיע נוכל לבשיבינו

 הפלאחין של האינטרסים על היהודים עליית תשפיע ש״לא ו920ב- כבר
 רק לא הזאת הארץ את לבנות רצוננו כי הערביים, הפועלים המוני ושל

 מראשי אחד לערבים סיפר ולבסוף גם-יחד״. יושביה לכל אלא לעצמנו
 של רק היתה הבעיה שכל סוקולוב, נחום העולמית, הציונית התנועה

 שהתפרסמה דרוואזה, עיזאת הערבי הסופר של תגובתו "אי-הבנה״.
 גמור: שוטה היה שלא ערבי כל בוודאי ייצגה ו(, 921) ב״אל-כרמל״

 כוונתם האם ׳אי-הבנה׳. המלה את לנו להשמיע ממשיכים )הציונים( ״הם
 הערבית האומה את להטריד בה אין מוחץ יהודי ברוב הארץ שהצפת לכך

 שלא הזכויות הן אילו להודיענו סוקולוב מר מוכן האם בפלשתינה?...
 מוטב הציונית? הפוליטית ההתגשמות על-ידי מהערבים תישללנה

לא-נושבת״. ארץ לעמם יאתרו הציונית... התנועה שראשי

 ציון״, ״פועלי דובר מצא ,1921ב- שהתפרסם ״לעצמנו״, בשם במאמר
 מחוסר המון כל כמו הערבי ״ההמון לכתוב: לנבון אהרונוביץ, יוסף

 מעוררים בתוכו שמפיצים הצבור על-ידי האביטציה... ברשת נלכד תרבות
 באינטרי- לראות שנוטה מי בז... ולבז שלל לשלל הנקמה... תאוות את בו

 בטעותו ומחלל טועה פוליטית או לאומית תנועה של סימנים אלה גות
 לדבר ע״כ אפשר שהוא... סוג מכל אידיאולוגית תנועה של המושג את
 לאומית תנועה על לא אך שונים, מצדדים ופניות מגמות מיני כל על כאן

ערבית״.

 1921 מהומות אחרי קיים. הוא שאכן לטעון התעקש הערבי אך חבל,
 הבלתי- הערבית, הלאומית ״התנועה על-ידי שהתחוללו בדם המגואלות

 לברר הייקרפט ועדת את הבריטי הקולוניאלי המימשל מינה נראית״,
 ושלושה ארבעים של חייהם נתקפדו שבהן הערביות, המהומות סיבות את

 הסיבה את לפברק צורך כל האנטי-ציוניים לבריטים היה לא יהודים.
 ״לעלייה הערבי של העיקרית״ ש״התנגדותו אמת, למהומות. העיקרית

המשכילים הערבים בקרב שמקורו - זה ודיבוק באופיה, פוליטית היא
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 תמציתו ולכפרים. לרחובות הקפה ובתי החאנים דרך כבר חודר - יותר
 פלשתינה את תהפוך מוגברת יהודית שעלייה האפשרות מפני הפחד -

יהודית׳׳. למדינה

 התנועה נאחזה הזירה, את לעזוב מאן הערבי הלאומי שה״דיבוק״ מאחר
 כולם הערבים. את ׳׳לשכנע׳׳ ומחמאות פיתויים מיני בכל הציונית
 לשוחד: לבקשיש; הלא-מכובד המזרח-תיכוני התאבון על התבססו
 שייח׳ים של באירוחם התמחו נחמני יוסך כמו אנשים על-כן, לכספים.

 חתימות לאסון! היה נוסך נפוץ צעד במתנות. ובהצפתם מקומיים בדויים
 בסכומים נקנו החתימות בציונות. התומכות עצומות על ערבים של

 בתעמולת לרווחה להציגם נהגו ואחר-בך כפרים, של ממוכתארים פעוטים
 לציונות)במשך הערביים האוכלוסין ביחס אחידות אין כי המוכיחה, חוץ

 הדומה אך יותר מתוחכם משחק ניהלו המדינה קום אחרי שנה כעשרים
 עליו אבד זה משחק גם היום החמולות. ראשי של בשיתופם במהותו,

 בל באבנים לרגום היום הערבי מוכן הישראלי, לחינוך תודות הכלח.
גסה(. כה שגישתו פקיד

 היוו הציונות למען אלה ״ספונטניות׳׳ ערביות עצומות על-כל-פנים,
 היו אך זמנם, בני הערביים השייח׳ים אצל לא-מבוטל הבנסה מקור

 לפתע נהיה שכנו מדוע היטב ידע ערבי כל כלשהי. תועלת חסרי כמובן,
 הוחלט כאשר ויתר-על-כן, מגוחכות, נעשו העצומות הציונות״. "אוהד
 עורך פונה הציונות״ "אוהד היה מסוימת, ממושכת לתמיכה קץ לשים

 והעצומה מביע שהיה ה״חרטה״ ע״י אותם ומביך היהודיים לידידיו
עליה. חותם שהיה ״האנטי-ציונית״

 לנסות יקר יהודי בכסך להשתמש ההחלטה היתה יותר עוד יקרה אשליה
 שבין מעריכים השורש״. ״מן הטבות על-ידי הערבית״ ״החיה את ולפייס

 וידוע, זו, במטרה שטרלינג לירות אלפים כשלושת הושקעו 192ל-ו 1918
 ההנהלה של הפוליטית המחלקה ראש קיש, הקולונל ביקש 1923ב- כי

 וייצמן חיים ד״ר דומות. לפעולות לירות 8500 הארץ-ישראלית, הציונית
 על חריפות שמחו )והפכתים( הכועסים לציונים (8.6.20) נואשות השיב
 יישובים: הקמת לצורך שנאספו ההם( )בימים גדולים כה סכומים בזבוז
 במצב, זמנית מהקלה רק ניהנה אפילו אך הרבה, מזה יצא לא "אולי

מבוכה. של הפוליטיקה כזאת דיינו״.

 ערבית פוליטית תנועה להקים הנסיון היתה ביותר היומרנית ההטעיה
 גדולה ערבית-מוסלמית ״מפלגה תהיה - קלבריקקי לדברי - אשר

 מפלגה של כשלונה את לצפות היה יכול אחד כל בשאיפותינו״. שתתמוך
פוליטית בקבוצה לתמוך מוכן היה עצמו את המכבד ערבי איזה כזאת.
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 ואשר ציוניים, מילדים בעזרת שנולדה הציונים, על-ידי שהנהגתה
 רבים לירות אלפי בקשיש! במתן בהצלחה טמון היה לקיומה הבסיס

 הארץ-ישראלית הציונית מההנהלה אדר וד״ר ערביים, לכיסים זרמו
 כספים מחלק ש״הוא קלבריסקי, של ״נדיבותו" על להעיר לנכון מצא
לנו״. וללעוג לעצמם אותם לקחת העלולים לאנשים רחבה ביד

 הרעיון: על שויתרו לפני ערביות פוליטיות תנועות שתי יזמו הציונים
 הערבית-פלשתינית. הלאומית והמפלגה המוסלמית, הלאומית האגודה

 הם ״המתונים... :1923ב- דיזנגוף, מאיר תל-אביב, עיריית ראש לדברי
 שמואל להם״. נשלם לא אם לנו שיתנגדו הבקשיש, את הנוטלים

 השיחוד בפעולות הגלויה בתמיכתו ל״ציונותו" ביטוי נתן טולקובסקי
 המכריע ורובם לו... יועיל אכן ארצה שבואנו לערבי להוכיח ״עלינו שהרי

 חומרית תועלת פירושה ש״תועלת״ מבינים ארץ-ישראל ערביי של
 שטרם מתברר הערבים, את שהכרנו ״ככל אהרונסון: אהרן אמר בלבד״.

שוחד״. לקבל שיסרב הערבי נולד
ה של השלווה להתקדמותה ערובה איזו דו-קיום! של מדיניות איזו

 המשוחד ושל המשחד של ההדדי זלזולם על המבוססת מדיניות ציונות!
באחד...

 קאסם מוסא היה שבשונאי-הציונות הקיצונים בין יפה. עלתה לא גם היא
 נפגש מכבר לנו המוכר קלבריסקי הערבי. המינהל נשיא אל-חוסייני,

 כספי גמול של אפשרות שקיימת ורמז שווייץ, בלאוזן, ו925ב- עמו
 כלפינו ש״יחסו הערבי השיב קלבריסקי לדברי השקפותיו. שינוי תמורת
 חזר אחדים חודשים תוך אך לידיו, עבר ניכר כסף סכום בידינו״. הריהו
 השיב הסבר, ממנו כשתבעו קודם. שהיה למה קאסם מוסא של יחסו

 עד לציונים״. עמי את או עצמי את מכרתי לא פטריוט. ״עודני בגאווה:
אחמד״. ״הדוד של ידידותו בדבר כאן

 הציונית המדיניות את איפיינו ההמונית וההטעיה הסתירות המבוכה,
 התיאוריה את הביע ביילינסון משה מההתחלה. הערבים כלפי הרשמית
 ״לויכוח ו,925ב- שהתפרסם במאמר העבודה״ ״אחרות בתנועת הרווחת

 ש״פלשתין״ היה התיאוריה עיקר הערבייס-יהודיים״. היחסים סביב
 לאומיים מרכזים להם היו שהרי לערבים, ״חשובה״ בכלל, היתה, לא

 חיונית שהיתה בלבד, אחת ארץ היתה ליהודים אולם רבים. וארצות
 מעט אך ליטול עמדו שהציונים מאחר והרוחני. הפיזי קיומם להמשך
 ארץ- לערביי יותר טובים חיים הבטחת תוך הגדול, הערבי מהשטח
 היתה שלא הערבים בסוף יבינו בודאי זכויות, שויון - זה ובכלל ישראל,

הערבית. ללאומנות הציונות בין ממש של התנגשות
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 יוסף העבודה, תנועת איש את הביאה אשר היא זאת מעין חשיבה
 הברית את המעריצים ב״אחד 1919ב- עצמו על להצהיר שפרינצק,

 ארץ-ישראל את לקבל ש״עלינו להתעקש ואחר-כך היהודית-ערבית״.
 מקום השלמה היהודית בארץ-ישראל יש הסתייגות... או הגבלה בל ללא

 שלא ברור, ערבית״. לממלכה מקום כאן אין אך ערבים, מיליון לחצי
 לא הערבים הערבית. החשיבה את נכונה לקרוא הציונים השכילו

 האמינו שהרי כולה, את רצו הם - מארצם גדול חלק בקבלת התעניינו
 אך, ספק. ללא ביותר, אנוכית אמנם. לא-סבירה, גישה שלהם. שהיא

 מה משנה לא מכך. יותר ועוד עובדה, זאת היום גם עובדה. הכל, למרות
 הערבית״ ״המולדת או הערבית״ ״האומה על ה״פלשתיני״ של דעתו

 - "ארצו״ את רוצה והוא ״פלשתיני״ וראשונה בראש הוא - הגדולה
 ו.880ב- אומה או לאומית תנועה ״הפלשתינים״ היוו אם משנה לא כולה.

 סירובנו אומה. בהחלט שהם סבורים הם היום - ו930ב- או ו,900ב- או
 בחשבון לקחת צריך זה סירובנו אך ומוצדק, תקף כאומה בהם להכיר

 או מארץ-ישראל חלק על ״פלשתיניות״ זכויות לשלול ההשלכות. את
 איכשהו ישלימו כאילו העצמית, ההטעיה את להפסיק קודם יש כולה, על

 קבוצה שום עמה. ישלימו לא לעולם זו. שלילה עם בעתיד כלשהי ובשעה
 בייחוד אחר, עם לטובת מארצה חלק אובדן עם תשלים לא לאומית
 בהחלט יש שלו. זכויותיו בשאלת ומפולג נבוך מבודד, חלש, נראה כשהלה
 יצפו אל אך ״פלשתינים״, ושאין ״פלשתין״ שאין ליהודים להודיע

זו. מעין הודעה עם הערבים שישלימו

 הלאומית והתנועה הציונות אין כאילו בן-גוריון, של המוטעית תפיסתו
 וליהודים כך כל רבה אדמה שלערבים משום דסתרי, תרתי בחינת הערבית

 אנטוניוס, ג׳ורג׳ בפני ו936ב- על-ידו הוצגה יחידה, ארץ המסכנים
 בן-גוריון, בן-גוריון. עם פעמים שלוש שנפגש נוצרי-פלשתיני מנהיג
 ורודים, בצבעים דיוניהם את תאר ישראל, ממשלת בראש לכהן העתיד

 בתשובותיו שטחי עיון אנטוניוס. לבין בינו קטן פער רק הפריד שלפיהם
 עצמה. את להשלות הציונית המנהיגות שאפה כמה כבר מגלה הנוצרי של

 לשאיפות כמסוכנת היהודית המדינה של התפיסה את ראה אנטוניום
 אזנינו של זו מחרשות לשמוע. רצה לא דבר, שמע לא בן-גוריון הערבים.

היום. עד סובלים אנו הפוליטיות
 יהודית מדינה תתקבל לא שלעולם הבין הציונית התנועה מן קטן חלק
 הם שלומה. על תמיד המלחמה תאיים מכך ושכתוצאה הערבים, דעת על
 מדינה של הקמתה רעיון על לוותר הציעו הם אך באשליות. שקעו לא

 אינטלקטואליים על-ידי ו925ב- שנוסדה שלום, ברית זו, קבוצה יהודית.
 העברית האוניברסיטה נשיא בובר, מרטין את כלילה בעיקר, גרמני ממוצא
בפגמים שחשו אלה, אנשים ואחרים. ברגמן הוגו ד״ר מגנס, יהודה
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 דו- מדינה של הקמתה את תבעו הרשמי, הציוני בטיעון המהותיים
 מטה- בטיעון ברגמן, מוחלט. משויון וערבים יהודים ייהנו שבה לאומית

 גישתם העמים. לשני הארץ את להעניק היה ״האלקים״ שרצון מצא פיסי,
 זכותו על יהודי שויתור הבטיחו הם יותר: פוליטית היתה אחרים של

הם. אך כך לנהוג הערבים את יניע בארץ-ישראל בלעדית למולדת

 שנקראה לקבוצה שלום״ ״ברית של האינטלקטואלים הצטרפו לבסוך
 במסגרתה המרכסיסטי, הצעיר״ ״השומר עם פעולה ושתפו ״איחוד״,

 הקמתה היתה שמטרתה יהודי-ערבי״, ופיוס לשיתוך-פעולה "ליגה של
דו-לאומית. מדינה של

 באשר רק מהדו-לאומיים הרשמיים הציוניים נבדלו מהותי באופן
 היה המשותך כשהמבנה שלה, באשליותיה שגתה קבוצה כל לאשליות.

 הערבים אמונת את - לראות רצו לא כי - לראות סירבו שכולם בכך
 ראו ושלא עליה, זכות להם היתה ושכרוב כולה, להם, שייכת שהארץ

בה. זכויות שעל על לא אך אדמה שעל על לא לוותר, סיבה בל

 קיומו עובדת ניצבה כשלפניהם אבותינו! - הציונים היו עיוורים כמה
שונים: לכיוונים התפזרו בארץ, ערבי רוב של
 בקרב דבר של בסופו יתבולל שיש ומה נפרדת, ערבית ישות אין א.

בעיה. שאינו כך - היהודים
 שבטים של אוסך אלא אינו אך יישאר, ואך קיים אמנם הערבי ב.

בעיה. שאין כך - לאומית אומה ולא ומעמדות,
 לימוד טוב, רצון באמצעות אך לאומי עם אמנם מהווים הזגרבים ג.

 וחברתיות, כלכליות והטבות עמהם השתלבות הערבית, השפה
בעיה. שאין כך - בארץ יהודית לשיטה יסכימו

 יהודית, מדינה של קיומה עם תסכים שלא לאומית אומה הם הערבים ד.
 וסמכויות זכויות שויון שתבטיח דו-לאומית מדינה תקבל היא אך
בעיה. שאין כך - הרוב את הערבים יהוו אפילו ויהודים, ערבים של

 משלהם, ריבונית ממדינה פחות עם ישלימו לא לעולם הערבים ה.
 לתכנית יסכימו הם חפצם; את להם תעניק הארץ שחלוקת כך

 או גבולותיה בתוך לחיות הרוצים "הפלשתינים״ וכל החלוקה,
 היהודים עם יחיו היהודית המדינה בתחומי להישאר המעדיפים

בעיה. שאין כך - ובשויון בשלום

 אבותיהם. משגיאות כלום למדו שלא בנים של בעיתם היא בעיה! יש אך
 שנות שמונים אחרי היהודיים; החלוצים של שיבתם שנות מאה אחרי

 ראשיות מלחמות ארבע אחרי מהומות; עשרות אחרי המדינית; הציונות
בניהם מאמינים, עודם - היהודית המדינה קיום שנות משלושים ויותר
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 עמם לחיות הערבים את לשכנע שאפשר ישראל, יהודי האבות, של
 ומוטב דוחק, הזמן אמונתם. על-פי לערבים השייכת בארץ בשלום

 זוממים שהם למה ושנאמין הערבים, של לקולותיהם מאוד מהר שנקשיב
נגדנו.
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 י: פרק

רוחק הזמן

 ואילו בארץ, היטב נשמעים הערבית-ישראלית המהפכה של קולותיה
 ידים. בחיבוק יושבים ־ שד כפאם כאילו - היהודיים ישראל מנהיגי
 הערבי במגזר המתרחשים יומיומיים מאורעות ומשותקים. קפואים
 המדיניות של המוחלטת פשיטת-הרגל את כל לעין חושפים בישראל

 האשליות המוטעות, התפיסות כל את ומגלים ערבייה כלפי הישראלית
 הטוויה במדיניות המדובר שהרי ושוב, שוב בהן ששוגים והשגיאות

 להתייצב מבוהל אי-רצון בערבי; זלזול - אריגים של עשיר ממיגוון
רגשות-אשמה. המציאות; מול

 ותיק משקיף להרמן, האל הכתב החדשה ישראל במדינת ביקר 1949ב-
 ״קומנטרי״)דצמבר בירחון להנציח לאחר-מכן שנאות הערבים, עניני על

 ישראל ש׳׳שלטונות העיר העיר, נצרת לגבי התרשמויותיו. את (1949
 במגילת שהבטיחו השויון על לשמור ניכרים מאמצים כנראה עושים

 שאפשר כמה עד בערבים המינהל את מאיישים הם שלהם... העצמאות
 מימשל הישראלים כוננו לביטחון חשש מתוך הבטחון״. על שמירה תוך

 היה בנצרת הצפופה. הערבית האוכלוסיה בעלי באזורים שישלוט צבאי
ה למפ׳׳ם המשתייך קיבוץ, חבר סולץ, אלישע רס״ן הצבאי מושל

 הדוגלת המערך(, במסגרת העבודה למפלגת שותפה )היום שמאלנית
 סולץ את מתאר שלהרמן התאור תיאורטי. ערבי בשויון רב בלהט כמובן

 הנוגע בכל הישראלי את איפיינו שכה והבורות הזלזול בו משתקפים
להרמן: כתוב המדינה. לערביי

 הוטרד ממש, של כקיבוצניק והנשמע הנראה סולץ, אלישע ״רב-סרן
 וחמש לאלפיים תעסוקה למצוא יכולתי ׳אילו כלכליות... בעיות ע׳׳י רק

 רס׳׳ן הביתה׳. ולשוב חפצינו את לארוז יכולים היינו עובדים, מאות
 כמה כאן להם יש ׳כן, הקומוניסטים. מעמד ע׳׳י הוטרד לא סולץ

 מתקרבים אפילו אינם אך להם. יש השפעה ושם מוכשרים, תועמלנים
 במחתרת ערבי, סניף כאן להם שהיה הוא הגדול יתרונם באוכלוסיה. לרוב
 לעג הוא אך העיר׳. את הערבי הצבא שעזב ברגע גלויה לפעילות ששב

הערבים׳׳. של שביעות-הרצון מחוסר הקומוניסטים שירויחו לאפשרות
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 ששלטה מפא״י של זו של לממדיה אך הגיעה סולץ של המתנשאת בורותו
 ההגבלות את ׳׳תסיר מקומי: הסתדרותי פעיל אמר העובדים. בהסתדרות

 אפילו ייוותרו ולא תעסוקה: להם ספק הערבים: של תנועותיהם על
נצרת״. בבל קומוניסטים עשרה

 כל את נצרת ערביי כבר השיגו שנה, וחמש מעשרים יותר קצת כעבור
 תפיסת בעלי היהודיים, דהמטריאליסטים אליבא - הנחוצים המרכיבים

 האנטי-ציונית. הקומוניסטית המפלגה של להיעלמותה - והראש״ ״הבטן
 המגבלות לבתיהם. ושכמותו סולץ שבו ומזמן הצבאי, המימשל בוטל מזמן

 היתה בלבד. מההיסטוריה לחלק כבר הפכו הערבים של תנועותיהם על
 ההסתדרותי הפעיל על-ידי שנטען כמו ובדיוק מלאה. תעסוקה בנצרת

 לבל מהם, 9,653 בה היו כי - קומוניסטים עשרה בנצרת נותרו לא דאז,
הפחות!

 המכוניות צופרי החלו החשיכה לרדת עד .1975 לדצמבר התשעה ליל היה
 השתפכו נצרת את שעטפו והקור הרטיבות תוך אל קולם. את להשמיע

 דמעו: מרוגשות עינים בגיל. הריעו צרודים גרונות שמחה. של נהרות
 צלצלו טלפון מכשירי והתנשקו. השכם על לזה זה טפחו צעירים נצחנו!
 הסגירה שעת אחרי גם פתוחות שנשארו ובחנויות מוארים בבתים

 ״מעריב״, )עפ׳׳י מהם נשמע שעוד קולות מברוק! מברוק! המקובלת.
12.12.75.)

 מתוך - יהודים עסקו שם והשויונית, החופשית בנצרת נערכו בחירות
 במשך הערביים התושבים של והראש״ ״הבטן בפיטום - אשליותיהם

 לקלפיות עתה זה הלכו המקום תושבי ישראל ערביי שנים. וחמש עשרים
 התוצאות: בישראל. הגדולה הערבית בעיר ובראשה, העיר במועצת לבחור
 משני יותר הקומוניסטית. המפלגה רק״ח, של מדהים מכריע, ניצחון

 ברשימה בחרו - 14,125 מתוך 9,653 - המצביעים מכלל שלישים
 היחידה הדרך להם כשניתנה ישראל. לשנאת לאנטי-ציונות, המחויבת

 - בה והלכו נצרת ערביי קמו ״פלשתינאים״, להיות רצונם את להביע
ביותר. המהדהדת בצורה

 הממשלה. של והגסים הגלויים ההפחדה מאמצי למרות הושג זה כל
 ההצבעה מפני העיר את להזהיר שרים שני לנצרת שוגרו הבחירות ערב

 הוזרמו כספים התקציבית. בעוגה העיר של חלקה יוקטן שמא לרק״ח,
הקומו לשוא. הכל אך העבודה, מפלגת של הערביות בובותיה לקופת

 מדיניות אחרי עיוורת בצורה שהלכו החמולות את הציפו ניסטים
פוליטי. בקשיש תמורת הממשלה
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 זכתה שרק״ח להאמין התקשו ״נדהמו״, הישראלים בקודש, כדרכם
 התקשו המועצה. שולחן ליד המושבים עשר.שבעה מתוך עשר באחד
זיאד. תאופיק הריהו החדש נצרת עיריית שראש לעכל,

 לציון שירתו? ומשורר. פוליטיקאי ושש, ארבעים בן אז זיאד, תאופיק
 זיאד חיבר ,1974 באוקטובר הכיפורים, יום למלחמת הראשון השנה יום
 סואץ: תעלת את החוצה המצרי לצבא תהילה שיר

 האדמה/ את בבשרם הזינו השמים/והשחורים בצהרי ״השמש
 וכל בר-לב/... קו מעי את הברזל/לעסו ונשרי הכבדות השריוניות

המולדת...״ קדושה/ומקודשת היתה החציה מגיל/... דמעו העינים

 ישראל לערביי לאומי גיבור נהיה רק״ח, מטעם הכנסת חבר כבר זיאד,
 לא דבר של בסופו הרי המדינה. נגד בגלוי להסית נכונותו שירו, בשל

 כי שלה, הקומוניסטיות הדוקטרינות בשל רק״ח למען הערבים הצביעו
 כך הצלחה. שקצרה היחידה האנטי-ציונית הקבוצה היותה בשל אם

 עתה שנקרא מה של היהודי הכיבוש נגד היהודים; מדינת נגד הצביעו
 שאפשר היחידה התדהמה ב״פלשתין״. לבחור יכלו כך רק "ישראל״.

 של מנצחונה היהודים מתדהמת הנדהמים של תדהמתם היא להבינה
 איפשרו נצרת של החמולות ראשי של ושחיתותם שיחודם רק שהרי רק״ח,

 שביעות- של הגדולה ההטעיה את שנים במשך למשוך העבודה למפלגת
היהודים. ממדינת ערבית רצון

 הכנסת חבר היה שנה וחמש עשרים במשך נצרת של הפוליטי ה״בוס״
 טיפוסי, אחמד״ "דוד של מצויינת דוגמא היה הוא א־זועבי. סיףי־א־דין

 הטבות תמורת רצונה כל את שעשה הממשלה, של ומהימנה נאמנה בובה
 ״איש א־זועבי את כינה (12.12.75) ״הארץ״ עתון וכלכליות. פוליטיות

 רכושו היתה נצרת כאילו שנה עשרים במשך שנהג לשלטונות, יקר
 בנוגע ההטעיה המשך הבטיחו שלו הענפה החמולה ובני הוא הפרטי״.
היהודית. המדינה עם והשלמתם הערבים לנאמנות

 החינוכית, לקידמה הודות - והתנערותו הצעיר הערבי הדור קום עם אך
 השתנה החמולות, מעול - ישראל להם שהביאה והכלכלית החברתית

 את הכלכליות הטבות במחיר שמכר ״עשו״ בזקניהם ראו הצעירים הכל.
 העיר ואילו - העולם מן עוברים והחמולות הזקנים הלאומית. בכורתם

 ערפאת. ולמען זיאד, ולמען רק״ח, למען הצביעה נצרת
 חריפותו ישראל. נגד הערבי במאבק המובילים אחד הוא זיאד של קולו

 צעדים נקיטת מפני ישראל של לפחדה ישיר ביחס גוברות ותעוזתו
נגדו.
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 בחיילי שהרג על מצרים לצבא שלו ההלל שיר את זיאד שחיבר אחרי
 שאין הנכים טענו בו הכנסת, ליו״ר מברק צה״ל נכי ארגון שיגר ישראל,
 שינאה מלות המחבר שונא־ישראל הכנסת תכיל שבו מצב לסבול

 הענין. את לברר בכנסת מיוחדת ועדה הוקמה כולה. לאומה המכאיבות
 בהחלטה מעשיו. את ולהסביר לפניה להופיע זיאד את הזמינה הוועדה

 שצדק, בעליל הוכח הוועדה. לפני להתייצב זיאד סירב היטב המחושבת
 אחד בקנה ״עולה זיאד של שירו אין מימצאיה: על הוועדה כשהודיעה

 אמונים שבועת - כנסת״ חבר כל כמו שנשבע, האמונים שבועת עם
 בוודאי זיאד עונש. שום עליו הוטל לא זיאד? של עונשו ישראל. למדינת

צחק.

 אמר בנצרת, המוחץ נצחונו אחרי הישראלי לרדיו שלו הראשון בראיון
 משום בכך היתה בעולם״. לא ואך במדינה לא לבדנו, אנו ״אין זיאד:

 שהצליח הימור, משום גם בכך היה נגדו. לפעול שלא ליהודים אזהרה
 בחינת הדבר ויהא זיאד, של פיו מוצא שום היהודים. של פחדם בשל

 ישראל מדינת את היום עד הביא לא חתרנות, אפילו או הסתה שינאה,
ערבי-לאומי. לגיבור נהיה ועל-כן נגרו, כלשהם צעדים לנקוט

 ערבים ומאתיים אלך של מריע המון זיאד עודד 1976 למרץ בששה
 ״הממשלה זיאד: אמר בגליל. האדמה הפקעות נגר להיאבק בנצרת
 ועליה - באבנים אותה לרגום העת הגיעה לכן באבנים, איתנו רוגמת
 אנו - אותנו לגרש רוצים הם זכוכית... שכולו בבית דרה היא כי לזכור

 כהן יגאל חבר-הכנסת תלכו״. - אתם ואילו אנו, נישאר להם: אומרים
ננקט. לא צעד שום אך זיאד, נגד צעדים לנקוט המשפטי מהיועץ דרש

 נצרת. מערביי אלפים ארבעת של קהל לפני זיאד נאם 1976 במאי באחד
 ״מעתה זיאד: אמר התרנים. מן המעטים הלאום דגלי הורדו נאומו בזמן
 מהאומה חלק אחד, ערבי מיעוט רק יש דתיות: עדות או קהילות עוד אין

 בכל נייטרליים ישראל ערביי יישארו "לא כך, ומשום הפלשתינית״.
 פלשתינאים, הם ישראל ערביי כי המערבית. בגדה למאורעות הנוגע
 לערבים בקריאה סיים הוא ודמנו״. בשרנו עמנו, הם הגדה ערביי ואילו

 מוכנים להיות אלא בקרבנות, לחסוך "ושלא בגליל, המאבק את להגביר
 תחת באלפינו נשכב קרקעותינו את יקהו אם שיידרש. ככל להקריב

 של פרועות בקריאות נתקבלה בממשלה להתגרות קריאתו דחפוריהם״.
 את ו״נקריב תעזבו!״ אתם - ערבי ״הגליל לערבים״!, ישוב ״הגליל

המסית. זיאד נגד ננקטו לא צעדים שום הגליל". למען דמנו ואת רוחנו

 בככר אלפים שלושת של קהל לפני זיאד הצהיר 1978 למאי באחד
למפלתו גרמה המערך שנקט המלחמה ״מדיניות נצרת: של הראשית
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 הוא וגם - לשלטון הליכוד וקים. חי עודנו ערפאת ויאסר - בבחירות
 וקיים!׳׳ חי הפלשתיני שהעם פירושו וערפאת יישאר, ערפאת או יפול,
 צעד שום בכה״. יוחזר בכה שנלקח ״מה באמרו: דבריו את סיים הוא
חתרנותו. על נגדו ננקט לא

 ערביים מקומיות ומועצות ערים ראשי של אספה התכנסה 1980 ביוני
 אש״ף. מחסידי ורמאללה, שכם הערים ראשי שני של פציעתם על למחות

 אמר לערפאת״ מחכים ו״אנו אל-פתח״, ׳׳כולנו קריאות של רקע על
 החיים אנשים וחיות... פושעים כנופיית היא ״הממשלה היתר: בין זיאד,
 שירצו״ אמצעי בכל לכובש להתנגד הזכות להם יש כיבוש של משטר תחת
הארץ״. רחבי בכל בקרוב יונף פלשתין דגל

 התומכים ואחד העבודה מפלגת של הערבית המחלקה ראש בהן, רענן
 את כינה הוא זעם. והראש״, ״הבטן נוסח השיחוד במדיניות הנלהבים

 המדינה״. של קיומה עצם תחת מאד ברורה ״חתירה זיאד של דבריו
הערבי. נגד ננקטו לא צעדים שום אך בוודאי. לא, אולי;

 פעולה נקיטת מפני ובגין העבודה ממשלות של הגמורה רתיעתן בפני
 מהומות מפני מהפחד שנולדה בכך רק להסבירה שאפשר רתיעה - כלשהי
 הפשוטים ישראל ערביי שגם פלא אין - העולמית הקהל ודעת ערביות

 מסר טייבה, הערבי-ישראלי בכפר שגרתי בביקור יותר. נועזים נעשו
 צעירים: ערבים על-ידי אלה דעות הבעת על (1.3.78) ״מעריב״ כתב

 פלשתינית מדינה להקים יש כי טוען עבד-ל-נאצר, עצמו המכנה ״יאסין,
 ׳היהודים׳, ליהודים? מציע שהוא הפתרון ומה ערפאת. יאסר של בהנהגתו
 יגורו כאן, שיישארו אלה באו. משם לאירופה, לחזור ׳צריכים לדבריו,

 ׳היהודים מהצד: צועק הצעירים אחר בגרמניה׳. פעם שגרו כמו בשכונות
.לים!׳ -

 על אפוא מתלונן ערביים, לענינים בגין של יועצו-לשעבר שרון, משה
 טבח אחרי שמחה של התבטאויות הושמעו מסויימים ערביים שבכפרים

 טרוריסטים. על-ידי יהודים משלשים יותר נטבחו שבו החוף, בביש
 ראש של במשרדו כשנתקבל קודמים, רצח במקרי כמו ״שלא שרון: אומר

 מעשי את המגנים הצהרות וסתם מברקים מכתבים, של גל הממשלה
 מברקים״. שלושה רק נתקבלו החוף- כביש טרור בעקבות - הטרור,הפעם

 אף ,1980-ב בחברון יהודים ששה של הירצחם שאחרי להוסיף אפשר
תנחומיו. את שיגר לא אחד ערבי גוף

 האנטי- הקבוצה כעת, היא, )רק״ח( החדשה״ הקומוניסטית ״הרשימה
 שולטת היא במוסקבה, מימונה מקור בעוד העיקרית. המאורגנת ציונית

לינואר 20ב- נפגשו בך משום רבות. כפריות מקומיות במועצות כבר
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 המקומיות המועצות של הראש יושבי בארגון החברים ממחצית יותר 1979
 והצהירו - במיוחד וגמיש מתון ערבי כמוסד תמיד שנחשב - הערביות

 ערביי של מאבקם את בברכה קידמו בהחלטתם באש״ף. תמיכתם על
 והביעו הקולוניאליים, והיישובים הסיפוח הכיבוש, ״נגד ושומרון יהודה

 בהנהגת הפלשתיני העם של מאבקו עם שלהם הסולידריות תחושת את
העצמאית״. מדינתו את לכונן אש״ף,

 דוחק שהזמן כך על מצביעה כפר אחרי כפר על רק״ח של השתלטותה
 הכנסת חבר אמר כללית. ערבית התקוממות למנוע ישראל של במאבקה

 ״הקצנתם (:1979 בגין)בינואר מנחם של הליכוד סיעת חבר לין, אמנון
 חמורה בגליל המקומיות המועצות ראשי ושל הערביים הסטודנטים של

המערך״. ממשלות של כהונתן בתקופת מאשר היום בהרבה
 חדשה. תעוזה הולידו רק״ח,והצלחותיה של הצלחותיה את הולידה תעוזה
 הצעת בהגשת ובשמחה בגאווה ישראל ערביי צפו האדמה, יום מרד אחרי

 רק״ח, מטעם הכנסת חבר קם בכנסת. רק״ח סיעת ע״י בממשלה אי-אמון
 והתרעם: זיאד, תאופיק של המבוגר עמיתו טובי, תאופיק
 מדוע יענה? לא הטבחים שראש למה כאן? הרוצחים ממשלת אין ״מדוע

 איפה ששפכו...? הדם קריאת מפני נסים אחר-כך הורגים, הלב מוגי
הארכי-רוצח...?״

 מעז טובי היה לא שנה, - עשרה חמש לא, - עשרים לפני דוחק. הזמן
 עולם הוא לגמרי. שוגה היום הערבי-ישראלי העולם כאלה. דברים לומר

 קיצונית. די שאינה אותה והמאשימות רק״ח עם המתחרות קבוצות של
 )תל״פ( הפרוגרסיבית הלאומית תנועתם עם ״בני-הכפר״ כגון קבוצות

 של חזקות יריבות מהוות והלאומנית השמאלנית ו״אבנא-ל-בלאד״
 הערביים- והמשכילים הנוער של ושכלם נשמותיהם אחרי במצודן רק״ח

ישראליים.

 זה. מצב לשנות אמצעי בל ישראל בידי ואין מכבר זה הקצין זה מיגזר אך
 ערביים- משכילים וששה חמשים קבוצת פרסמה 1978 בפברואר כבר

 רשמית הכרה התובע מינשר במשולש גדולים ומכפרים מנצרת ישראליים
 פוליטיות זכויות הענקת עם יחד בישראל", החיים הפלשתיניים ב״ערבים

 על והצהירו שהופקע, ערבי רכוש כל להשיב תבעו לכך נוסף מלאות.
הפלשתינאי״. ״העם של היחיד החוקי כנציגו באש״ף הכרתם

 החילונית, הלאומנות של המזורזת הצמיחה עם שיחד להזכיר, גם כדאי
 הטהור, האיסלאם לעקרונות הערבי הרחוב של מפתיעה שיבה מתרחשת
 כל למעשה אין ישראל. של לקיומה בחריפות והמתנגד פחות לא הלאומני

ל עצום דחף הקנתה באיראן חומייני של שעלייתו-לשלטון ספק
האיסלאם על סימפוזיון במסגרת ישראל. ערביי בקרב הדתית התעוררות
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 בך על שרון משה הצביע ,1979 בינואר שנערך ארץ-ישראל ערביי בקרב
 הנוגע בבל ישראל ארץ ערביי של הבולטת התבטאותם הוא ש״האיטלאם

 של הספונטאנית הדתית התעוררותם את ציין הוא הלאומית״. לישותם
 מסגדים בניית זה, בכלל לאומית. הזדהות של כצורה ישראל ערביי

 מסורתי ולבוש בזקנים העטורים צעירים ערבים של הרב ומספרם חדשים
 המוסלמית במכללה ללמוד השואפים המוסלמים(, האחים ארגון )כגון

בחברון.
 או עירונית מגולחת, או מזוקנת חילונית, או דתית בגישה שהמדובר בין

 הערבית פלשתין מדינת על חולם הישראלי שהערבי היא, עובדה כפרית,
בשלבים. הפוליטי מאבקו את מתכנן הוא ובינתים שלו. והריבונית

 זיאד, תאופיק על-ידי ננאם ביותר החשובים הערביים הנאומים אחד
 השויון את ישראל מדינת שתיישם כשדרש ,1976 למאי באחד כאמור,
 שביחס תבע בייחוד העצמאות. במגילת להם שהובטח לערבים המלא
 מושבים עשר שמונה לערבים ישוריינו )אז( באוכלוסיה לחלקם ישיר

 יחסי בכירות משרות למספר בנוסך ממשלה, משרדי ושלושה בכנסת
 זכויות שויון ישראל ערביי ישיגו לא ״אם זיאד: התרה האחרים. במשרדים

אחרת״. מדינה של אזרחיה יהיו הם ישראל, במדינת

 בסתירה להביט בחריצות סירב עתה שעד מי בשביל הדבר מפחיד
 ייצוג הערבים ידרשו שבה מדינה לבין היהודית המדינה שבין היסודית

 צביעות הדרגתית. דמוקראטית ערבית לשליטה להידמות המתחיל פוליטי
 הדמוקראטיה את ולקלס להלל לשבח, מתאמצים אנו שבה בדרך יש רבה

 חמשה כשלרשותה המדינה נגד להשתולל לרק״ח המתירה הישראלית
 היחסי, חלקם את עתה תובעים אחרים וערבים זיאד בלבד. כנסת חברי

 עוד אולם בדמוקראטיה. הליברליים הדוגלים בשביל אחר דבר כבר וזה
 ובין שנרצה בין ובחריפות-יתר, יותר רב ערבי לייצוג התביעה תישמע

 ללא גם בכנסת הערבים יישבו באוכלוסיה חלקם שיגדל וככל נרצה, שלא
מצדנו. היתר

 השבת למען וגובר הולך קולני בלחץ ישראל ערביי ילחצו שיתרבו, וכבל
 יתבעו, זה את השחרור. מלחמת במהלך שנסו משפחותיהם בני כל

 יסתמכו הם יהודיות. בידים כעת הנתון רכושם כל החזרת את וגם בוודאי,
 בין לבחור אלה ״פליטים״ של בזכותם המכירות האו״ם החלטות על

 בשאט הערבים דחו שבזמנו לכך חשיבות אין שיבתם. לבין פיצוי קבלת
 והדו-פרצופיות הציניות .1947 משנת האו״ם של החלוקה תכנית את נפש

 ושונאי-ישראל הפוליטיות הזונות של ובסיועם לאגדה, בבר נהיו הערבית
שוב לאיש. אלה סתירות יפריעו לא האו״ם, את המרכיבים המקצועניים
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 מתכניתם כחלק לארץ, נוספים ערבים של כניסתם לפני ישראל תעמוד
מבפנים. היהודים מדינת את להשמיד ישראל ערביי של

 הבדלנית הקריאה בוא את בוודאי יזרז ובמשולש בגליל האוכלוסיה גידול
 ואחר-כך ׳׳אוטונומיה״ באמצעות קודם הללו, באזורים ערבית לריבונות

 בבר ושומרון. ביהודה שתישבע ל״פלשתין״ המפורש סיפוחם על-ידי
 הערבים אומרים הרוב, אנו אלה: לצעדים ההצדקה את סוף בלי משננים
 את לחיות ברצוננו עצמנו, בגורל לשלוט וברצוננו הללו, השטחים תושבי
 איכלוסו, בזכות הוא ערבי זה אזור בנפרד. והאתניים התרבותיים חיינו
 יזומן שוב תובעת. שזהותנו במה אותנו שתזכה אוטונומיה דורשים ואנו

 הארגון של החלוקה בהצעת אלה. מעין לדרישות גושפנקה לתת האו׳׳ם
 עם והמשולש)יחד מהגליל נרחבים חלקים ו,947 משנת הזה הבינלאומי

 אין הערבית. מהמדינה חלק להוות היו אמורים רבות( נוספות ערים
 דחו אשר שהם העובדה הגיון את לשקול הסבלנות הערבית לחשיבה

 העובדה היהודית. המדינה את להשמיד בתקוה למלחמה ויצאו זו, תכנית
 גם אלא עצמה המלחמה את רק לא הפסידו יוזמיה היו שהם שבמלחמה

 אינה זו עובדה - דחוה שהם האו׳׳ם בתכנית לעסוק המוסרית הזכות את
 משנה פחות ו,949שב- לציין מעניין הערבים. בעיני לענין, כלל נוגעת
 הקומוניסטית המפלגה של ערבי פקיד נשאל הערבים, תבוסת לאחר

 לשחרור "הליגה בנצרת למפלגה קראו מדוע להרמן, האל על-ידי בנצרת
 נקראה שהיא כפי הישראלית", הקומוניסטית "המפלגה ולא ערבי״

 החלוקה תכנית ערבית. היא ״נצרת הערבי: השיב אחרים. במקומות
 השתנה. לא דבר הערבית״. מהמדינה חלק להיות עליה כך. קבעה

 הטעות של האדיב בסיועה לשאגה, ותהיה תגבר לאוטונומיה הדרישה
בגין. מנחם של המצאתו פרי האוטונומיה״, "תכנית הנקראת ההיסטורית

 אלא בגין, קבר המשוחררים השטחים את לספח התקוה שאת רק לא
 לי אין אסון. עלינו להמיט ״עלולה - שרון משה של לדבריו - שתכניתו

 להקמתה״. יד נותנת שישראל פלשתינית, למדינה גרעין שזהו ספק כל
 היא ישראל, של ראותה מנקודת יותר, עוד גרועה אך (.2.2.79 )מעריב,

 והמשולש. הגליל ערביי על בשטחים אוטונומיה של ,הדינמית השפעתה
 לגבי שלו המדהימה האוטונומיה תבנית את בגין המציא בטרם אפילו
 משהוצעה עתה, לגליל. אוטונומיה על דיבורים נשמעו והשומרון, יהודה

 בחינת ובמשולש בגליל ישראל ערביי על השפעתה תהיה לשטחים, כבר
 של העיקריים הריכוזים ששני העובדה היא מכל והגרועה חומר-נפץ.

 יהודה של בשטחי"האוטונומיה" גובלים והמשולש, הגליל ישראל, ערביי
 אלא ובמשולש, בגליל לאוטונומיה דרישות שתבאנה רק לא ושומרון.
ושומרון. ביהודה אחיהם לבין בינם כלשהו קשר כינון שידרשו
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 למדינה ולחיבורם מישראל, והמשולש הגליל להפרדת לדרישה ועד מכאן
 בהיסטוריה בגזעם, אליה קשורים ושהם בה גובלים שהם הפלשתינית

 ל״מעריב״ מסר בעצמו שרון בלבד. כפסע - ובדתם בלשונם שלהם,
 סיפוח את שתדרוש חוקית ערבית מפלגה של סיכון צופה שהוא (2.2.79)

 יתבעו כזה ״במקרה הערבית. לאוטונומיה מגוריהם ואזורי ישראל ערביי
".1947 של החלוקה לחזור.לתכנית ישראל ערביי
 1975 לדצמבר בתשעה לין אמנון הכנסת חבר ע״י הושמעה דומה אזהרה
 סיפוח ולדרוש למרוד מתכננים ישראל ערביי מקרב יסודות כי כשטען
כלשהי. חדשה פלשתינית למדינה ישראליים שטחים
 מדם, עקובים יהיו הקרבות שטחיה; על לוותר ישראל תסכים לא כמובן,

 באמצעה המכוער ראשו את ירים המרד קטלניים. יהיו והקליעים הפצצות
 ישראליים חיילים של תמונות ערב מדי יראו וב״מבט״ ישראל, מדינת של

 מגורים על לדבר שלא שם, לנסוע יהיה מסוכן הגליל. בערביי היורים
 במספר בעליה הערבית באוכלוסיה הגידול כאמור, יתבטא, ובינתיים שם,

 כל לפי שתיווצר ״פלשתין״ לקראת נוסף ובצעד הערביים הכנסת חברי
הרמוקראטיה. כללי

 את למנוע מבוהלת ויצאה הסכנה את ישראל ממשלת הבינה רב, באיחור
 את לאזן כדי ביהודים מילויו ״ייהודו״, על-ידי הגליל של הערביזציה

 זו מאוחרת בשעה שאפילו מובן, שם. הערבית האוכלוסיה ריבוי
 הליברלית תחושתם אשר יהודים יימצאו הלאומי, החרום מצב בהתפתחות

 הנשיא מודיע כך שלהם. העצמי הנפש פיקוח ובתחושת ביהדותם תתנגש
 ״יישוב המונח שעדיף הגליל, למתיישבי גיחוך המעוררת בצורה נבון

 ליצלן!( גזעניים)רחמנא רמזים השני במונח יראו שמא מ״ייהוד״, יהודי"
 בין או ייהוד, בשמו, לילד שנקרא בין אך הערבים. את לגרש נטיות או

 ״.פיתוח אפילו יהודי״'או ״יישוב לו ונקרא ובהטעיה לי״ ב״נדמה שנשחק
 נואש מאמץ עושים שהישראלים העובדה נשארת הבלתי-מזיק, הגליל"
 והבדלנות הלאומנות מוקד שהוא באזור היהודית האוכלוסיה את לתגבר

 מדי" ומאוחר מדי ״פחות בחינת הנם נוקטים שהם הצעדים אך הערבית.
בהרבה. -

 כנציג וכיהן לישראל הקיימת הקרן בראש שעמד מי ריבלין, כשמשה
 שנות ל... וחלילה חס נצליח, לא ״אם קורא: העבודה, מפלגת של ותיק

 50-50 על ולהעמידו בגליל היהודיימ-ערביים האוכלוסין יחסי את
 להבין אפשר - חמורה״ סכנה בפני בקרוב ישראל תעמוד הפחות, לבל
 אפילו לקצה, הערבית הסכנה תבוא שלא היא, האמת אך חששותיו. את

 שהקתולים העובדה בגליל. הדמוגראפי האיזון על לשמור איכשהו נצליח
 מהם אופן בשום מונעת אינה מעוט מהווים בצפון-אירלנד -הרומיים

עויינת ערבית אוכלוסיה האירית. הרפובליקה אל להסתפח לדרוש
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 הגליל את להפוך בה די אחוזים, חמישים או ארבעים של וגדלה גדולה
 תובל שבה דרך כל אין יתר-על-כן, בדם. ומגואלת מתמדת עימות לזירת

 הערבי הילודה שעור את שיאזן כזה במספר יהודים בגליל ליישב ישראל
שם. המדהים

 מרפה בצפיפות ערבים מיושב כשהוא הגליל של המחשבה הכל, למרות
 אשכול לוי הממשלה ראש הציע 1966 בשנת ובבר חזקים, ציונים ידי

 ששת מלחמת בעקבות והעליון. המרכזי בגליל יהודים ליישב תכנית
 והשתוללות הכיפורים יום מלחמת אחרי רק התכנית. נגנזה הימים
 המפתח אותה. הרחיבה ואך התכנית את הממשלה ההייתה הערבי המרד

 עירוניים ומרכזים כפרים משקים, ולבניית רבים יהודים של ליישובם
אדמות. הפקעת הוא

 באיום הבנתה לקרסולי אך מגיע הממשלה של האומץ אין המזל, לרוע
 היטב מבינים החריפה)הם הערבית ההתנגדות שלנוכח כך לפנינו. הניצב

 בה חזרה האדמה, יום מרד לממדי אך שהגיעה התכנית(, מטרת את
 הציבור בפני להציג במקום תכניתה. את וסירסה פחדה ברוב הממשלה

 הגליל על איום ובדלנותה, ערבית אוכלוסיה - ובכנות ביושר הבעיה את
 על שהתבססה "רקע״ הודעת הממשלה פרסמה - מישראל כחלק

 הערבים: על-ידי היטב נקלטה שמשמעותן והתגוננות, התנצלות
 פיזור את ולטפח לעודד ישראל ממשלות מדיניות היתה ומתמיד "מאז

 המדינה... של האוכלוסין צפיפות בשעורי לאיזון ולשאוך הארץ אוכלוסי
מסוימת...׳׳)כך(. אוכלוסין קבוצת נגד המכוון בצעד המדובר שאין ברור

 של מראשיתו אמת. איננה שהיא בה-במידה לבוז ראויה זו הודעה
 להתמודד יהודים בתוספת בצורך שהמדובר בבירור כשהובן הפרוייקט,

 האוכלוסין״. ״לפיזור בתכנית עתה הוצג הערבי, הדמוגראפי האיום עם
 יהודים הגליל, יושבי לכל להיטיב התכנית ״עוצבה שגם זה,אלא רק ולא

ובעתיד״. כעת וערבים,
 כל לתחיה שבו בערבים! המקורי הציוני הזלזול של ריחו באפינו עולה

 טובות התכנית בישרה אמנם אם וההטעיה-העצמית! והשקרים המירמה
 ונשפך המהומות נערכו מדוע הרוחות? סערת פרצה מדוע - לערבים

התמרדו? מדוע הדם?
 השמאל אנשי ושל הליברלים של הפנימיות תחושותיהם למרות כי

 אולי הספיקו המגוחכים ישראל ממשלת הסברי טיפשים. אינם הערבים
 את ואפילו המאוחדת היהודית למגבית פוטנציאליים תורמים להרגיע

 השלו. לא הערבים את אך הליברלי; היהודי-האמריקני המימסד ראשי
 ״נעשינו :1975 ליוני 6ב- כתב ״אל-איתיחאד״, רקי״ח, של הערבי העתון

המחודשים לדיבורים הודות כשנה, לפני הזה הקשר של לקיומו מודעים
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 הזאת... והמאיימת הגזענית התכנית לאור נשתוק לא הגליל׳... ׳ייהוד על
חיים". בשאלת באמת המדובר
 התהום, פי עבר אל ישראל יהודי נסוגים מדוע להבין ברצוננו אם קולות.

 הקולות, לשני להקשיב עלינו הערבים, של שמשם זורחת אשר בעוד
 ואילו בוטח. נועז, מורם, צרחני, הריהו הערבי הקול ביניהם. להבדל
 מעין יריבים שני בין באשמתו, מתבוסס מתנצל, מתגונן, היהודי הקול
 מכוונות תכניותיהם וכל מוגדר יעד לערבים תחרות. בכלל אין אלה

 מעצבים סתירות, על-ידי הטרודים היהודים, זה. יעדם להשגת בגלוי
 עבר. כל אל והמשתוללות מאמציהם את המפצלות סותרות תכניות

מראש. צפויות התחרות של התוצאות

 יהודי היו וביושר, במפורש הבעיה את והציגה בכנות ישראל נהגה אילו
 הבעיה, של קיומה לעצם מתכחשת כשהיא אך מבינים. בוודאי העולם

 - לפתרה כדי ״בלתי-ליברליים" צעדים נוקטת ואחר-כך גיסא, מחד
לחשוב? עליהם מה

 בצורך והמכירים הבעיה של האימתני אופיה את המבינים יהודים ישנם
 אביגדור האלוף את הביאו אשר הן כאלה והכרה הבנה בהעזה. בה לטפל
 על האלוף שספג הנזיפה "סרטן״. במונח הגליל ערביי את לתאר בן-גל

 נוספת עדות העידה רק וייצמן, עזר בגין, של הביטחון שר מפי זו הערתו
ישראל. את כיום המאיפיין האיתנים והעמידה הכיוון היעדר על

 הריהו הבעיה של ביותר והנועזת ביותר הברורה התפיסה שבעל ייתכן
 סודי בתזכיר הצפון. מחוז על הפנים משרד מטעם הממונה קניג, ישראל

 שיאיים בר על קניג התרה 1976ב- רבין יצחק הממשלה ראש אל שהופנה
 כדוגמא באזור. ישראל של ריבונותה על הגליל אוכלוסית בקרב ערבי רוב

 רק הגליל לאוכלוסיית התוספו 1974שב- כך על קניג הצביע לבעיה
 נקיטת את תבע הוא נפשות! 9,035 בת ערבית תוספת בנגד יהודים 759

 בצפיפות; ערבים המאוכלסים באזורים יהודים יישוב הבאים: הצעדים
 בארץ, באוניברסיטאות הלומדים הערבים הסטודנטים מספר הגבלת
 הערמת תוך המדינה לגבולות מחוץ אחרים של לימודיהם המשך ועידוד
 לערבים הלאומי הביטוח בתשלומי חריף קיצוץ לשיבתם; הדרך על קשיים

בארץ. לפניהם הפתוחות התעסוקה אפשרויות והגבלת

 לתשובה אפילו התקרבה לא בכל-זאת טובה, היתה קניג שתכנית ככל
 להעדר מודעות תוך נוסחה שהיא ברור אך הערבים. לשאלת החיונית
 את שמנע תחושה העדר ישראל, יהודי אצל האומה נפש פיקוח תחושת
 קניג אפילו דבר, של בסופו יותר. עוד ומועילה נמרצת תכנית של אימוצה
והמבולבלים. הנבוכים הליברלים של חציהם ליעדי נהפכו ותכניתו
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 המוכתמת ״מזימה התכנית את כינה (9.9.76) פוסט״ ה״ג׳רוטלם
 תבע מפ״ם, סיעת חבר אפרת, אהרן הכנסת חבר לאומנית״. בפנאטיות

 ״מסמך התכנית את כינה קול, משה ראז, התיירות שר קניג. את לפטר
 כך על דמעות הזיל בן-פורת, ישעיהו אחרונות״, ״ידיעות סופר מזיק״.
 המבטיחים העצמאות, שבמגילת ההבטחות כל את הפר קניג שדו״ח
 בעצמו חשף ואז הערבי. המיעוט ובכללם ישראל, אזרחי לכל זכויות שויון

 הטרודים הליברלים כל של חלקם מנת שהן והמבוכה הסתירות כל את
 בישראל מקום בכל להתיישב הזכות שליהודים והכריז רגשות-אשמה, ע״י
מקודשות״. פחות לא שהן המיעוט, בזכויות שם פוגעים שאין זמן ״בל

 אמנם היא אם העצמאות, מגילת בן-פורת. של מבוכתו זוהי כמובן, אך,
 האם לרוב. להיפר המיעוט זכות ת6 אף מבטיחה שוות, זכויות מבטיחה

 אל ויצעק מודרני וולטאר כמעין יופיע האם זו? זכות על אף בן-פורת יגן
 הציונית: למדינה קץ לשימת תביעתו את השואג הערבי ההמון עבר
 לרוב? ליהפך זכותכם על הסוף עד אגן אך זאת, בנקודה חלוקים אנו

ציוני... וגם ליבראל גם להיות קשה כמה
 בישראל, עצמית לשינאה האינטלקטואליים המומחים אחד מגד, אהרון אז

 והצהיר ה״ייהוד״ מדיניות את רועם מאמר במסגרת קצף בשצף תקף
 הציונות האמנם? דרכה!" ואת הציונות את סותרת קניג של ש״דרכו

 התבטאה היא היהודים״; ״מדינת בשם ספר של ברכיו על נולדה המדינית
 במסגרת רק אפשרי קיומה יהודית; מדינה שהקימה העצמאות, במגילת

הציונות! את סותר הגליל ייהוד אך ניכר. יהודי רוב בעלת מדינה של

 הם המדינה של והציונית היקודית מהותה את להציל קניג של מאמציו
 בשנאה ציוני. שאיננו הוא שמגר כמובן, היא, האמת אנטי-ציוניים!

 למות, השואף מדומה אינטלקטואלי שמשון כמעין ניצב הוא שלו העצמית
לבדו. למות רוצה אינו כי אם
 על הצביע אשר הוא פאראל, א׳ ויליאם טיימס״ יורק ה״ניו כתב גוי,

 1976 לספטמבר 22ב- שהתפרסם במאמר היחידה. הרלבנטית השאלה
קבע:

 עליונה חשיבות בעלת בשאלה הלב תשומת את שוב מיקד "הדו״ח
 האם היווסדה: מיום ישראל את שהטרידה שאלה - לתשובה הממתינה

 במסגרת ודמוקראטית מלאה השתתפות להשתתף ערבי מיעוט מסוגל
 רבין, יצחק הממשלה ראש על-ידי לאחרונה שהוגדרה כפי מדינית
 חיי שהם חיים וב׳ניהול היהודי׳ העם של גלויותיו ב׳קיבוץ כתלויה
יהודית׳״. מדינה
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 המוחלטת הסתירה במציאת תשובתה על השאלה באה כבר כמובן, אך,
 בהשמר רק בשלום להתקיים יכולה יהודית מדינה המושגים. שני שבין
 לגזול הזכות את למיעוט להעניק יכולה איננה היא גדול. יהודי רוב
 אומר גמרו שהערבים סתירה זו שלום. בדרכי ישראל עם של מולדתו את

 יד עושות והדמוגראפיה הדמוקראטיה ואילו לטובתם, אותה ליישב
הלאומי. האסון במדרון ישראל מדינת את לדרדר אחת

 לשעת מתקרבים ומחוגיו פעימותיו, את פועם הפוליטי השעון ובעוד
 ומגוונות רבות בדרכים ישראל ערביי מכרסמים והאלים, הפוליטי העימות

היהודים. מדינת של והחברתית הכלכלית הפוליטית, ובבריאותה ביציבותה
 צעד אלא למעשה איננה האדמות הפקעת בענין הערבית הרוגז זעקת
 המדינה אדמות של רחבות-המימדים הגניבות על לחפות הבא טקטי

 הישראלים של לפחדם הודות הערבים, על-ידי השנים במשך שבוצעו
 של דונמים אלפי מאות כמשמעו, פשוטו שנגנבו, רק לא תקריות. מפני

 הבלתי- הבניה שגם אלא הערבים, בידי תפיסתם על-ידי המדינה אדמות
 יישובים ולהקיך ולנתק הגניבה את להנציח כדי בה שיש הערבית, חוקית

 בגליל בנגב, מתרחשות הגניבות מדינה. מכת לדרגת כבר הגיעה יהודיים,
היהודיות. הערים בלב זה ובכלל הארץ, של במרכזה גם גובר, ובשעור
 תופס הערבי פוליטיות. עוברות יוצרות הסיטונאיות האדמה גניבות

 שתפס; האדמות את מעבד הערבי מגיבים; אינם היהודים אדמות-מדינה;
 שעל היא, האמת לו. שייכות שהאדמות טוען לבסוך בתים; עליהן בונה

 אלפי מסופחים המשוחררים, בשטחים יהודית התיישבות של דונם כל
 )וגם ישראל בתוך בלתי-חוקיים ערביים ליישובים דה-פקטו דונמים

 אריאל החקלאות, שר שנאלץ כזאת במידה הידרדר המצב בשטחים(.
 (,1980 ליולי 30)ב- הכנסת של והביטחון החוץ לוועדת להודיע שרון,

 לבאר- ומערבית מזרחית חדשים יישובים חמשה להקים צורך שיהיה
 המדינה אדמות תפיסת את למנוע כדי חברון, להרי עזה חבל בין שבע,

 האזורים בין חבלני רצך ליצור העלולה תפיסה הבדויים, שבטי על-ידי
 איך שרון המחיש מפה בעזרת ועזה. יהודה בערבים, כיום המיושבים

ובמזרח. במערב בצפון, הבדויים השבטים התפרסו
 מסרה הגנובות המדינה אדמות בעית על לדווח שהוקמה מרקוביץ ועדת
 העיקרית: הבעיה מגיפה. לדרגת הגיעה האדמות שגניבת ,1980 ביוני

 החקלאית ולהתקדמות הבריאות לשרותי הורות הבדויים. התרבות
 התרבו. עדריהם שאך אלא עצמם, הבדויים שהתרבו רק לא הישראליים

 עשר לחמישה עשר שנים בין בנגב חיו 1948ב- עצמם, הבדוים לגבי
 הזאת האוכלוסיה שילוש אלך. מארבעים יותר שם חיים כיום מהם. אלך

 שיא המהווה הטבעי, הריבוי משעור הנובעת תופעה שנה, בשלשים
הנראה בעתיד וודאית התפוצצות פירושו אחוזים, שבעה של עולמי
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בדויות, בהמות 30,000 בעיר היו ו948ב- הבדוים, עדרי לגבי לעין.
והפכוה גנבו האדמה שאת רק לא חצי-מיליון. כמעט - 1978ב- ואילו

על- ואקולוגית חקלאית מבחינה הרסוה שגם אלא ערבית״, ל״אדמה
מרעה. לצורכי בה מופרז שימוש ידי

 של ופחדנותה אדישותה בשל וגוברת הולכת הערבים תעוזת *
 שמורות רשות של סייר לוי, עשהאל גילה 1979 בספטמבר הממשלה.

 מריכבו כשירד מדינה. אדמות על הרועה גדול בדוי עדר הטבע,
 חמושים בדוים שבעה על-ידי האיש הותקף ברועים, להתרות

נמלט. הוא ״אדבח׳-ל-יאהוד!״ שצרחו, בסכינים,
 עירית ראש אמיר, ז׳אק ח״כ הכנסת שולחן על הניח 1979 בדצמבר *

 שמפריעים בהפרעות הדנה הצעה היום, לסדר דחופה הצעה דימונה,
ה ״סבלו״ אמיר לדברי בנגב. נבטים, היהודים, ליישוב בדויט

 הבדוים מידי לרכוש כבדים נזקים - מהודו יהודים - מתיישבים
 האוכלים הבדוים עדרי על היהודי סיפר כח. להפעיל מהססים שאינם
 היישו^ של ,העלמין שבבית המצבות על ובעציו. היישוב בשדות
המשטרה. על-ידי אחד בדוי אף נעצר לא עזים. גללי נראים

 פקעה הצפוני, בנגב אופקים העיירה שליד ביטחה, היישוב חברי *
באדמותיהם. בלתי-חוקי בדוי שימוש של שנתיים אחרי סבלנותם

נעצרו. יהודים ארבעה בדוי. אוהל בשריפת הגיבו הם
 כל כמעט סיני האי מחצי הנגב לדרום נכנס 1978ל- 1976 בין *

 בהדרגה בהמותיו. אלפים חמשת עם יחד אל-חיוואת, הבדוי השבט
והריסתן. קרקעות תפיסת על נוסף ישראל. לתושבי נהיו

 של הירוקה הסיירת יחידת ראש גלילי, אלון טען 1978 למרץ 4ב- *
 אזור בתחומי אדמות על הבדוים שהשתלטו הטבע, שמורות רשות

 לאזור. חדרו צאן ראש אלפים מעשרת יותר בנגב. צה״ל של "סגור״
 צה״ל שנאלץ רק לא בגליל. ״סגורים״ באזורים קיימת דומה בעיה

יותר, מאוחרים למועדים חשובים אימונים לדחות ואף להגביל
 צבאי למידע גישה עתה היתה לבדוים - גלילי שציין כפי - אלא

 -כלי צבאי ציוד של הגניבה מקרי התרבו אלה, לכל נוסף חסוי.
מדינה. למכת הם אף והיו - ותחמושת נשק

 הדגיש הדרום, מחוז על הפנים משרד מטעם הממונה ורדימון, יצחק *
 קביעתם חשיבות את מבינים עוינים פוליטיים שיסודות ,1978 במרץ

 אמר הוא האפשר. ככל רבות אדמות על ערביות "עובדות״ של
 אדמות על להשתלט לנסות הבדוים את הסיתו המדינה״ ש״אויבי
 הוא אף הרי והפתאומי הפראי ש״הבינוי ציין אף הוא המדינה.

עובדות״. לקבוע מאמץ
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 חולשה של ״תוצאה שרון, אריאל לדברי - הבדוים על-ידי האדמות גניבת
 שעליהן האדמות רוב גם למעשה, המטבע. של אחד צד רק היא יהודית״,

 נוודים, הבדוים, שהרי שלהם, אינן ו948ב- המרינה קום בעת רעו
 אחד מאזור לנוע נהגו הם קרקעות. על הבעלים היו לא מעולם ביסודם,
 ל״בעלות״ לטעון הנוכחיים נסיונותיהם עדריהם. עם יחד למשנהו

 "השחורות״ האדמות את ל״הלבין״ שקופים מאמצים אלא אינם
 28ב- הבדוים שכינסו עתונאים שבמסיבת אפוא, פלא, אין שברשותם.

 שיוכיחו חוקיים ״קושאנים״ להציג יכלו לא בבאר-שבע, 1978 למרץ
 במעט לא מאירה זו עובדה עליהן. לבעלות שטענו לאדמות זכותם את
 הנחוצות האדמות את להפקיע ישראל ממשלת של מאמציה שאלת את

קאמפ-דייויד. הסכמי בעקבות המוקמות החדשות האויר לבסיסי

 קמ״ר 20,500 של שטח על יהודים מיליון 3.1 בת קטנה מדינה ישראל,
 חקלאית אדמה מאדמתה. שעל לכל ביותר דחוף באופן זקוקה בקושי,

 יותר המהווה הנגב, נדירים. המים מקורות בשפע, מצויה אינה ליהודים
 המגלם אזור הנו ,1967 מלפני בגבולותיה המדינה של שטחה ממחצית

 העדיפה שנים עשרות במשך אך היהודים. מדינת של עתידה את בתוכו
 איפשרה וכך הבדויים, לשבטים זו יסור עובדת להבהיר שלא ישראל

 לשלם מישראל נדרש לפתע מאוד. רבה אדמה על לבעלות לטעון להם
מחדלה. מחיר את

 חצי על רק לא לוותר מישראל דרשו הרי-האסון קאמפ־דייויד הסכמי
 בסיסי על גם אלא עצום, תמרון מרחב ועל שלה הנפט על סיני, האי

 איפה? בנגב. ייבנו חדשים שבסיסים הוסכם, שלה. החיוניים האויר
 הבסיס שתמורת והוחלט האפשריים, האתרים את בקפדנות בדקו מומחים

 תל- אדמות על חדש בסיס ייבנה ,1982ב- למצרים שתימסר באופירה,
 ישראל של חוסר-רצונה שנות שלושים שלהן את תבעו עתה מלחתא.

 תבעו ולפתע - איומים מחאות, מהומות, הבדוים. בעית עם להתמודד
 נורי-ל-אורבי, לבדו. בנגב אדמה דונם 600,000 על בעלות הבדוים
 ,1980 ליולי 7ב- נדר בנגב, הבדוים זכויות על להגנה הוועדה מזכיר

 לגזרים, הבדוים את לחתוך יוכלו מאדמותיהם... יזוזו "לא שהערבים
האדמות״. את ננטוש לא אז וגם

 המתמחים היהודיים המקצוענים של לתמיכתם כמובן, זכו, הערבים
 השמאלנית- של׳׳י תנועת על-ידי הופץ מרתק מסמך עצמית. בשנאה

 אדמות את להפקיע המדינה של הצעתה את שכינתה עצומה, - קיצונית
 "הפרה הבדויים, הגבול למסיגי מרשימים פיצויים תמורת תל-מלחתא,

 ללא-ציונים תישלח שהעצומה אף, הציעו השויוניות״. יסוד של גסה
שמות בין ישראל. על שיופעל הלחץ את להגביר ללא-יהודים ואפילו
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 לאונרד קנדי, טדי בדאון, ג׳רי קלארק, רמזי היו "החותמים-המוצעים״
 גולדמן נחום הרצברג, ארתור בלו, טול אלן, וודי פונדה, ג׳יין ברנשטיין,

פרינץ... ויויבים
 על הערבים של בלתי-חוקית השתלטות של רבות דוגמאות בגליל גם

 הפנים משרד הודיע 1979 בפברואר על-ידם. עובדות וקביעת קרקע
 פחות לא על הערבים השתלטו האחרונות השנים עשרים שבמשך

 בלבד. ו17ו- 9 הצבאיים באזורים הגליל מאדמות דונמים אלף! מארבעים
 רק שלא בן-מאיר, יהודה הכנסת חבר הזהיר בבר 1976 ליולי 21ב-

 מבנים 1600מ- יותר נבנו שאך אלא המדינה, אדמות על שמשתלטים
 למנוע היה מהסיבה שחלק מסר הוא אלה. אדמות על בלתי-חוקיים

 ״האפ״. במלה השיטה את ותאר פוליטיות, למטרות יהודי יישוב רצף
 מתחילים תגובה אין אם שלשה. או בתים שני גבעה על מקימים "בתחילה

 דנום בכפר שאירע כפי כפר, להיות האזור הופך בהדרגה ברצינות. לבנות
 להזיז עוד חולם אינו ואיש נפשות, 1700 שם גרים היום המערבי. בגליל
משם״. אותם

 למנוע ש״יש ,1977 לספטמבר 7ה- מיום שרון אריאל של אזהרתו למרות
 המדינה״, אדמות על להשתלט המתמיד במסעם להמשיך מהערבים

 26ב- מסר היהודית, הסוכנות פקיד הרפז, עמוס היום. עד התהליך נמשך
 800 עוד הערבים על-ידי נתפסו האחרונים שבחדשים ,1979 לדצמבר

 החזקתם בזכות לבעלות, טוענים ועתה וזרעו ״חרשו .9 צבאי באזור־ דונם
הבלתי-מעורערת״.

 ה״גאוגרפיה״ איום עתה נוסך וה״דמוגראפיה״ ה״דמויקראטיה״ איומי על
 בספטמבר הפנים משרד הודיע הנוראות הפוליטיות ההשלכות למרות אך

 ובאופן מעתה, הבלתי-חוקיים: הבתים לבעית חדשה גישה על 1976
 הטלגרך סוכנות ידעה ו978ב- ״חוקיים״. נחשבים הם רטרואקטיבי,

הלשון: בזו לדווח היהודית
 לבעית גישתו את שינה ישראל מקרקעי מנהל - לפברואר 16 "ירושלים,

 אדמות על בגליל כפריים ערבים על-ידי שנבנו הבלתי-חוקיים הבתים
 להרוס במקום רשמיים. בנייה היתרי להוצאת מראש לדאוג בלי המדינה

 הדבר שפירוש המודים לערבים האדמה את מחכיר המינהל הבתים, את
ממש. של ל׳מציאות׳ זוכים שהם

 במשך הנפשות. 5,000 בן התחתון, בגליל עסקל כפר הנו אופייני ״מקרה
 והתוצאה בנייה, היתרי ללא בתים מאות כשלוש המקום תושבי בנו השנים
 בשלושה ישראל. מקרקעי מינהל עם ונשנות חוזרות התנגשויות היתה

 גברה. המרירות הבתים. את שהרסו דחפורים המינהל שלח מקרים
 היתרים ניתנו המקומית: המועצה עם להסכם המינהל הגיע לאחרונה

 ,1970 במחירי לכפריים האדמה והוחכרה שנבנו, למבנים רטרואקטיביים
למדי. זולים שהם
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 ל׳׳י 50,000 למינהל לשלם יצטרך בניה, קבלן אטד, עבד-ל-רחמן ״אחמד
 מרוצה אטד שנים. עשרה שלוש לפני ביתו את בנה שעליה האדמה בעד

 משלם׳, אני עכשיו בלתי-חוקי. היה הזה, הבית את ׳כשבניתי מהעיסקה.
 האדמה על לילדיו נוספים בתים לבנות היתרים גם יקבל הוא אמר.

החכורה.
 השיגו שהכפריים מרגיש רק״ח, של נודע אוהד עסקל, עיריית ״ראש
 פשוט בלתי-חוקי. יישוב לבנות היה למעשה שעשינו ׳מה נאה. הישג

 החכיר ישראל מקרקעי מינהל להסכם׳. אתנו להגיע הממשלה את אילצנו
 מסגד בונים ציבוריות. למטרות המקומית למועצה בכפר אדמות מן כרבע
ל״י. מיליון 1.2כ- - הממשלה חשבון על חדש כביש וסוללים חדש,

 ועקנין, יעקב הגליל. רחבי בכל במהירות פשטה המציאה׳ ׳בשורת ׳׳
 וערביים דרוזיים כפרים של נציגיהם עם השבוע ייפגש המינהל, מנהל
דומים״. להסכמים להגיע במטרה בגליל

 בתיהם את הערבים בידי להשאיר המדהימה שההחלטה ספק, כלל אין
 לערבים, נצחון היוותה שתפסו המדינה אדמות ואת הבלתי-חוקיים

לטובתם. פועל שהזמן מתמיד יותר עתה ששוכנעו

 המאוכלס יזרעאל לעמק השומרון בין המפריד הרגיש המשולש אזור
 בלתי-חוקית ערבית ל״עליה״ מוקד מהווה החוף ומישור בצפיפות

 המדובר שם בירושלים, כמו בדיוק המדינה. אדמות על ולהשתלטות
 ערבים מאות בלתי-חוקי באופן במשולש התיישבו כאן באלפים,

 תוך אל ״נעלמו״ רבים הירוק״. ל״קו מעבר המשוחררים מהשטחים
 פשוט אחרים אך מקום, בקרבת המרובים הערביימ-ישראליים הכפרים
 היהודיות בערים עבודה לעצמם מוצאים הם המדינה. אדמות על נשארים

 לאוכלוסיה בהדרגה ומתווספים - כפר-סבא חדרה, נתניה, - הסמוכות
עובדות״. ״יוצרים הם גם ישראל. של הקבועה הערבית
 רגיש אזור הוא ערה,-המשולש, ואדי קורעת-לבבות. האדמה תפיסת

 עומד ממש, באזור ערבים 40,000מ- יותר בקרב אסטרטגית. מבחינה
 על בזמנו הוקמה עמי מי עמי. מי - כולו בשטח היחיד היהודי היישוב

 הערבים ריקים. היו נרחבים. ריקים שטחים כשמסביב מתנשאת, גבעה
 "שכנינו בז׳רנו. אורי מי-עמי, של גזברה אומר לכך, דאגו מסביב העוינים

 נוטעים בונים, חלקה. כל על מתנחלים הפנויות. האדמות על משתלטים
 מעריכים מוגמרות״. בעובדות להכיר התכנון את מאלצים ואחר-כך -

 במהירות בולעים הם באזור. בלתי-חוקיים בתים 600ב- בנו שהערבים
 יהודים ליישב יהיה אפשר שאי כך במשולש, הפנויות האדמות כל את

הערבי. למשולש ״אוטונומיה״ לקראת נוסף צעד באזור.
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ו ש קבע 1977 באוקטובר חדרו. כבר ישראל של לבה לב תוך אל אף
 אלפים ״עשרת שבו תהליך של בעיצומו נמצאת שישראל שרון, החקלאות

 עליהן ובונים לחדרה, אשקלון בין המדינה אדמות על משתלטים ערבים
 הארץ, של לבה עצם על הצביע הוא חדרה, את הזכיר כששרון בתים״.

 למצוא למעשה אפשר לשם. עד הגיעו כבר הבדוים מהנגב. רחוק-רחוק
 רמלה, רחובות, -בחוצות החוף ולאורך המרכז במחוז מקום בכל אותם
 מאתרים הם צפונה. הלאה, וכן ציונה. נס בתיה, מזכרת ברנר, גבעת

 בתיהם את או אהליהם את עליה מקימים ממשלתית, או פרטית קרקע,
 "אדמה". - ולאלפים למאות - ובהמותיהם הם רכשו כך הפרימיטיביים.

 על יושבים "הם רחובות: שליד בתיה, מזכרת ממושב ניר, יצחק אומר
 בכמויות קרובות, לעתים משתמשים פרטיות: ואדמות מינהל אדמות

 בטחוני מתקן ליד מסתובבים הם עדריהם; להשקיית מים של עצומות
 מאות התיישבו בחולון מולדת רובע ליד מפריע״. באין במעלה ראשון
עדריהם. ושל שלהם בצואתם, השטח את וטינפו החול, דיונות על בדוים

 את חצו שלמים שבטים שלשה מודאג. הירוקה מהסיירת גלילי אלון
 מהשטחים למרינה נכנסו נוספים אלפים לישראל. מסיני הישן הגבול

 של לבה תוך אל "הפלישה״ מכנה שגלילי מה גם ועתה המשוחררים.
 כבר חסלו הם - הקרקע את משמידים הבדוים שעדרי רק לא ישראל.

 חולון, של הדרומי החלק בכל מדשאות, וסתם וציבוריים, פרטיים גנים
 המצב לחומרת המודעות ש״חוסר מתרה, גלילי בתל-אביב; הגובלת

 בזמנו שנרכשו נרחבים שטחים על היהודית השליטה לאובדן מוביל
לרוב". ערביים נעשו הפתוחים הכפריים האזורים עזים. קרבות בתום רק

 והדמוגראפיה. הגאוגראפיה שאלות מעמסת תחת ישראל נחנקת אמנם
 על חוקיים בלתי בנינים 27מ- פחות לא 1978ב- בנו רמאללה ערביי

 ההתכחשות אחרי וזאת ירושלים, של הצפוני גבולה בתוך המדינה אדמות
 הממשל לצו ערביים קרקעות בעלי של - 1976 בספטמבר - המתנשאת

 ירושלים את מקיפים הערבים היתר. ללא חדשה בניה האוסר הצבאי
יהודית. התרחבות המונעת בלתי-חוקית בנייה בטבעת

 של ביותר הברורה העדות את מהווים יפו את הפוקדים האירועים אך
הבזק. במהירות ישראל מדינת צועדת לקראתו אשר האסון

 ברחו 1948 של השחרור במלחמת תל-אביב. מהעיר חלק מהווה כיום יפו
 ערבים של אחדים אלפים רק ונותרו ממנה, מבוהלים ערבים אלף כשבעים
 של בהנהגתן ענוים. אפילו או מבוהלים יפו ערביי אין היום נכנעים.

 כשהם שלמים, עיר שטחי על יפו ערביי השתלטו שונות חמולות ארבע
הופחדו, רבים יהודים וחנויות. בתים עליהן ובונים מדינה אדמות תופסים
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 בתל-אביב-יפו, בברוקלין; לא לא, בפחדם. השטח את עוזבים ורבים
 בשם הידוע דונם, 45 בן גדול, מגודר שטח יש יהודי באזור בישראל.
 אדמות על שהשתלטו החמולות אחת היא אבו-סייך אבו-סייך". ״חורשת

 השיכון למשרד תלונה במכתב וכחיל. שניר דחא, משפחות הם היתר יפו.
פרבר: אהרון מר חלמיש, חברת מנכ״ל כתב ,1980 בתחילת והבינוי,

 שתפסו בשטח הבונים ערבית... חמולה על-ידי כחוק שלא מוחזק ״השטח
 מושכרים המגורים מבני וחנויות. מלאכה בתי רשיון, ללא מבנים עשרות
 לכר מודעת המשטרה מהשטחים". מיעוטים לבני לדיור מכן לאחר

 לעתים מתלוננים ושהשכנים הסוגים, מכל פשע מרכז משמש שהאזור
 שחורי, אילן ״הארץ״, מכתב בכוח נמנע במקום בביקורו קרובות.
 של יהודיה תושבת לוי, מרים אומרת ערבים. שני על-ידי לאזור להיכנס

 לילדים, משחקים מגרש יש הפרדס ליד מתמיד. בפחד חיים ״אנו השכונה:
 לצאת מפחיד בערב שבע לאחר מהמקום. אותם ומגרשים מכים והבריונים

ביפו...״. גרים שאנו להאמין קשה הבית. מן

 טוענת אבו-סייך שחמולת מכך נובע במצב הטמון הפוליטי הנפץ חומר
 אלא אינה ושהשתלטותם ,1948 שלפני התקופה מאז האדמה על לבעלות

 שלפני לתקופה ביפו השעון מחוגי את להחזיר זה נסיון לרכושם. שובם
 הזה המקרה אין לכך, נוסך למדינה. ברורה סבנה מהווה המדינה קום

יחיד. מקרה בחינת
 מקרקעי למינהל המשתייך אזור יש בת-ים, העיר גבול ליד ג׳, ביפו

 יחידות 250 לבניית הדונמים עשרים בן השטח את לנצל תוכנן ישראל.
 הערבית דחא המולת אך אחרים, ציבוריים ושרותים ציבורי גן דיור,

 דחא״(, ״מטע עתה )הנקראת האדמה על השתלטה היא אחרת. החליטה
 טוענים הם גם השטחים. לערביי אחדים מגורים מבני עליה ובנתה

 של זו השתלטות המדינה. קום שלפני מהתקופה הקרקע על לבעלות
 להחזרת אחרים אלך מאה של לתביעות תקדים מהווה קרקעות על ערבים

 עליהם, מתלוננים ״כולם והשלטונות? המדינה. רחבי בכל "אדמתם״
 ״מטע מול הגרה אלקיים שולה לדברי אצבע״, נוקפות אינן הרשויות אך

דחא״.

 מחוגי את גם ;1947ל- הערבים מחזירים הגאוגראפיה שעון את רק לא
ב״הארץ״ כותב שחורי אילן לאחור. מסובבים הם הדמוגראפיה שעון

 קדם רה׳ באזור האחרונים בחודשים מסתמנת חדשה ״תופעה (:9.5.80)
 את מוכרים יהודיים דיירים עשרות שביפו... עלייה גבעת בשכונת

 אופיו שינה האזור המקום. את ועוזבים ערביות למשפחות דירותיהם
מעברית הרחובות שמות את מחליפה אך נעלמה ויד ערבי, לגיטו ונהפך
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 הריאלי. לערכן ומעבר מעל הערביות למשפחות נמכרות הדירות לערבית.
 יפו תושב מערבי קניה הצעת קבלו כי מספרים אלפנדרי... משפחת בני

 שאלות שאלה לא אלפנדרי משפחת השוק... ממחיר אחד-וחצי פי במחיר
 ים... בבת אחרת לדירה המקום את ועזבה הכסף את קבלה נוספות,
 מיד מושכרות אך ישראליים, ערבים משפחות על-ידי נקנות הדירות

 תקופה תוך ו״.948 לפני באזור התגוררו שחלקם מעזה ערבים לתושבים
 דירות ושתים מעשרים פחות לא נמכרו קדם, ברחוב חדשים, שלשה של

לערבים. יהודיות

 מוסיף שהוא רק לא משפחותיהם עם 1948 מלפני יפו ערביי של שובם
 מוסיף גם אלא ישראל, של הערבית לאוכלוסיתה בלתי-חוקי באופן
 דרישותיהם בפני השערים את שיפתח לאסון תקדים לשמש העלול יסוד

 שיבה" "זכות להענקת שברחו, אחרים ערבים אלפי מאות של הקולניות
 אלפנדרי משפחת נוספת: נקודה ועתה דממה. רק - מהממשלה להם. גם

 למחלה מאד רלבנטית אחת שאלה אך שאלות, כל שאלה לא אמנם
 מעריכים כסף? הרבה כך כל לערבים מאין ישראל. של הזאת הנוספת

 הכנסה, מס פקידי לפי הערבים. על־ידי נאגרים דולרים מיליוני שעשרות
 ורכישת לחו״ל נסיעות הערבי, במגזר ומתפשט הולך השחור "ההון
 הכספים כל מאין (.22.1.79 אחרונות, )ידיעות שונים״. מותרות מוצרי
 החודש״? את "לגמור קשות נאבקים ישראל יהודי שמרבית בשעה הללו,

 או דבר, שום משלמים שאינם או מסים. משלמים אינם הם התשובה.
מהם. המגיע ממס-האמת מגוחך אחת רק שמשלמים

 המונעות חמורות תקציביות בעיות לפני העומדת ישראל מדינת לגבי
 והחברתיות הכלכליות בעיותיהם את לפתור ממש של נסיון כל ממנה

 מעט כה המשלמים - המדינה ערביי מהווים שלה, המצוקה יהודי של
 הלאומי מהתקציב מיליארדים אוכלת כבדה-מנשוא, מעמסה - במסים

להם. הניתנים והאחרים הסעד בשרותי המושקעים

 חבר כותב ,1979 בתחילת ארליך שמחה האוצר-דאז לשר שנשלח בתזכיר
 מם- משלם ואינו שילם לא בארץ הערבי "הסקטור כהן: מאיר הכנסת

 בכביש הנוסע הכנסותיו. וגובה הכלכליות לאפשרויותיו יחסית הכנסה...
 לפני אשר אס-הדרך שעל בכפרים כי יווכח לנצרת, קרית-אתא בין החדש
 בפארן העולות וילות צמחו בתי-חימר, או צריפים בהם היו שנים עשר

ועוד״. דניה, בסביון, יוקרה, וילות על

 ״מהווים שהערבים מתברר (16.3.76) "הארץ" בעתון שהופיע וממאמר
 .1.50,6 רק הוא משלמים שהם ההכנסה מס אולם המדינה, מתושבי 150־/

של מצבם את כלל משקף ואינו מגוחך ממש זה יחס האוצר אנשי לפי
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 עיירות תושבי של מאלו בהרבה גדולות היום שהכנסותיהם הערבים, רוב
הפיתוח.

 מטעם תמלוגים מקבלי הם הגליל, בכפרי הכנסה למס החייבים ״רוב
 לגבות לאוצר מאפשר לאומי לביטוח המוסד אין אולם הלאומי. הביטוח

התמלוגים...״. עיקול ע״י לו המגיע את
 שכירים לפועלים שפרט שלמים, כפרים שישנם ידוע ההכנסה "במס

 שבאותם בעוד מס-הבנסה משלם אינו איש סדירים, עבודה במקומות
עצומה...״. במהירות עלתה החיים רמת הכפרים

 הליכוד סיעת "הנהלת (:13.6.76 אחרונות", )מ״ידיעות זה מדהים ופרט
 אזרחים מצד הכנסה מס תשלומי בהפסקת השבוע בסוף דנה בכנסת
 ערביים אזרחים חדלו מארם חודש מאז בי הסתבר הדיון כדי תוך ערבים.

 כפר-קאסם, טירה, טייבה, בכפרים כחוק מס-הכנסה לשלם רבים
ועוד...״. ג׳לג׳יליה

 ההמונית מההתחמקות להתעלם הממשלה את מביא מה היא: השאלה
 רכושם נגד מהירה מפעולה נרתעת היא מדוע מסים? מתשלום הזאת

 מדוע יהודיים? בעבריינים כשהמדובר נוהגת שהיא כמו הערבים, של
 באמרו: הערבים, על יפו תושב כשמתלונן פעולה מכל העירייה נמנעת

 כאן״? לגור עוד אי־אפשר כבר משטרה. סמים, צעקות, יש לילה ״כל
 רחוב שבסביבת המרוניים הערבים של בענינם משותקת היא מדוע

 ואומרים: לחוק, ובניגוד בחופשיות בגלוי, בתים הבונים אוהב-ישראל)!(,
 השלטונות את מביא מה בניה...״? היתרי לנו נתן שלנו ״הכומר)!(
 - הגטו מן לא הגלות, מן לא - החדש הישראלי מהטיפוס היהודיים,

 ואיכלוסם שלמים אזורים על ערבית בהשתלטות נפש בשלוות להביט
 הפוליטיות ההשלכות כל על - השטחים מן בלתי-חוקיים בתושבים

בתופעה? הכרוכות המפוצצות
 המאסיווית ההשתלטות על יודעים תל-אביב-יפו ״בעיריית התשובה:

 נמנעת הערביים התושבים עם לעימות חשש מתוך אך כחוק... שלא
(.9.5.80 )הארץ, מעשיים״. מצערים העירייה
 אלימה לתגובה מחשש ורכוש... מטלטלין לעקל נהוג לא הערבי "במגזר
(.7.2.79 אחרונות, )ידיעות עויינת..." קהל ולדעת עצמם הערביים בכפרים
 ההתעצמות ותחושת הארץ ברחבי פיזורה הערבית, האוכלוסיה צמיחת

 - במדינה המכה נוסף בתחום המתבטאת חדשה תעוזה הולידו שלה
 משטרת הערבי: "הפשע״ את לסווג אפשר למעשה, בפשע. תלולה עליה

 בוצעו דן גוש של העבירות מכל 250></ כי ,1980 במאי העריכה תל־אביב
 מיניים בפשעים הערבית המעורבות שעור קבעו, לכך, נוסף ערבים. בידי
במיוחד. גבוה
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 משפחתי, או אישי רווח של מטרות הערבי לפשע כי ברור, אשר ובעוד
 מהווה יהודים הקרבנות היות שעובדת בכך ספק להטיל אין עת באותה
הערבים. בשביל ממש של שיקול

 חשוב כגורם הבדוים את מפורשות מציין גלילי, הירוקה, הסיירת ראש
 :03.8.76 קבע)מעריב, בתיה מזכרת מועצת ראש בפשע. הארצית בעליה

 ערך. יקר חקלאי ציוד גונבים מהשטחים ערביים ופועלים )הבדוים( ״הם
 שהתמחתה מאורגנת כנופייה פועלת שלנו באיזור כי לי נדמה לעתים
 אחרות דוגמאות לגדה...״. והעברתם השקיה ואביזרי מים צינורות בפירוק
 (10.6.80 עפולה, א-שיבלי)ליד ערב משבט בדוים של מעצרם את כוללות

 הציוד בין יהודיים. מיישובים חקלאי וציוד צבאית תחמושת גניבת על
מהגדה כנופיה בחבר ירה אחוזם במושב שומר בזוקה. פגזי - הגנוב

 לממדי לאחרונה שהגיעה מכה פירות, בגניבת שהתמחתה (,30.7.80)
ממש. מגיפה

 ציוד הגונבות סיטונאית, והברחה גניבה כנופיות הערבים הקימו אכן
 הם ערב. ובמדינות בשטחים אותו והמוכרות דולרים מיליוני של בשווי

 הבולטת בסמים)תופעה בסחר המבהילה בעליה גם חשוב תפקיד ממלאים
ובחיפה(. בירושלים ביפו, בייחוד

 האמת בישראל. פשע היה לא הערבים ללא כאילו טוענים אנו שאין ברור
 התוספת שעור אך מעציבה. במידה גבוה היהודי הפשע ששעור היא

 יתר- תושביה. ולרווחת ישראל לכלכלת כבד נזק וגורם ניכר, הערבית
 גם - יהודים קרבנותיו היות על הפשע של ניכר חלק מבוסס על־כן,
רכוש. עבירות וגם גופנית תקיפה
 בגליל הקיימת הקרן ביערות בייחוד הצתה, למשל, כוללים, אלה פשעים
 היהודים עצים. רבבות האלה הדליקות השמידו 1978 ביולי והצפון.
 הכפר ותושב בהצתות,' ערביים רועים מפורשות האשימה יודפת ממושב
 יערות הצתת בחשד 1977 לאוקטובר 27ב- נעצר אמנם כבול הערבי
גניגר. וקיבוץ חיפה על-יד הקק״ל

 השכונה של יהודיים תושבים לערבים. פוליטי יעד מהווה יהודי רכוש
 מפני להתגונן ,1980 ביולי התארגנו אבו-טור ״המעורבת״ הירושלמית

 קבלו הם שנה. תוך בשכונה יהודיים רכב בכלי השלישי הפגיעות גל
 שהמניע כך על בתוקך ועמדו הולמת, משטרתית תגובה העדר על מרה

פוליטי. היה לפיגועים

 וליוהרה לתעוזה ישיר ביחס התרבו יהודים של בגופם שבוצעו תקיפות
התקיפות על היהודית התגובה מהעדר ניזונות אלה שתי ואילו הערבית,
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 סירובים לא ואף ערבים של התקפות חסרות לא במציאות הערביות.
כדבעי. עליהן להגיב יהודיים

 ערבים עשרים על-ידי יהודיים נערים קבוצת הותקפה 1979 ליולי 24ב-
 פועלים דקרו וצעקות קללות השמעת תוך בתל-אביב. בצרון בשכונת
 מפציעתו. החלים שבקושי ,16ה- בן אבריאן יעקב את ערביים
 ושלום חדי רפי השכונה, מתושבי "שניים (:27.7.80) "מעריב״ לדברי

 הערבים באים ביום לשחק. לצאת פוחדים שלנו ׳הילדים קובלים: אזולאי,
 את ושיאנסו עליהם שיתנפלו פוחדים הם ובלילה אותם... ומגרשים

 ומשפחתה להלם נכנסה הנערה .16 בת נערה הותקפה מזמן לא הבנות. ׳
מהשכונה". לעקור רוצה

 שבסביבה, וקטנים, גדולים המפעלים, בבל כמעט עובדים "הערבים
 את מקללים מסתובבים, הם רשיון. ללא כאן לישון נשארים ומרביתם
 ולהרגיז להפריע בכוונה ברדיו, הערבית המוסיקה את ומגבירים היהודים,
אותנו".

היהודית. הגאווה מדינת ,1980 ישראל,
 ,1980 השואה ביום ברמת-גן, הערבים. הופיעו שבה עיר בכל המצב כך

 קרבנות לזכר הצפירה את כששמע בן-יונה, יונה היהודי הפועל דום נעמד
 אתה ״מדוע צעק: ואחד לצחוק, החלו ערביים פועלים שלושה השואה.

אותו. תקפו ואז הכלבים?״ בשביל קם
 של ערבים, 120,000 של זהב, של ירושלים - בירושלים גרוע הכי אך

קולק. טדי

 של לקולותיהם - היתר בין - הודות ירושלים, עיריית ראש כיום קולק,
 ב׳׳ידיעות הערבית. בסכנה להבחין העקשני לסירוב סמל מהווה ערבים,

 לאחרונה המתח גובר האם השאלה, על קולק השיב (11.4.80) אחרונות״
בירושלים:

 שלמעשה, הוא, שלנו הבולטים ההישגים ואחד יותר, גדול מתח ״איך
 הזו: הכותרת הופיעה העתון של הבא בעמוד ממש דופן״. יוצא מתח אין

 העתיקה״. בעיר כלפינו ההתנכלות מעשי רבו היהודי: הרובע "תושבי
 עומריה: בית-ספר בקרבת ישיבה בחורי קבוצת על התקפות נדונו בהמשך
 ושלושת אב של היחלצותם באבנים; שנים חמש בת יהודיה ילדה רגימת

 היהודי הרובע תושבת לדברי אותם. רמס שכמעט ערבי מפרש בניו
התושבים אין מדוע לצערנו״. לשיגרה, הפך ״זה העתיקה: בעיר

 העתיקה? העיר משטרת תחנת הקישלה, בתחנת למשטרה מתלוננים
 ערביים, שוטרים בעיקר יושבים ״בקישלה נוסף? שעור צריכים האם

 הותקפו שיהודים זה מסוג תלונות על אפילו לשמוע מוכנים שאינם
ערבים". על-ידי
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 ערביים שוטרים הצבת - ישראל של במדיניותה בלתי-מובן פרט עוד
 הטבעיים שהאינסטינקטים ערביים שוטרים הרגישה, העתיקה בעיר

 של בטחונם על השמירה חובת את מטילים עליהם הם. ערביים שלהם
 מהצבא, בחופשה ,21 בן מאמריקה עולה של מקרהו ערבים... מפני יהודים
 על- הותקף המערבי הכותל מן בשובו הזה. מהסוג רבים סיפורים מייצג

 מהם לחמוק הצליח הוא נוספים. ערבים עשרה הצטרפו שאליו ערבי ידי
 שלחצו ערביים, שוטרים שני הגיעו המשטרה. את שזימן צבאי סיור ומצא

 הקישלה, לתחנת כולם ששבו ועד הערביים, התוקפים של ידיהם את
 על סיפרו אחרים יהודים תלונת-נגד. על-פי החייל את הערבים עצרו
הקישלה. תחנת בתוך הערביים השוטרים מידי שספגו מכות

 )והיום, הסופר בסכינים. שנחתכו אחדים יהודים על נמסר 1976 ביוני
 מעשי על ״קראנו (:11.6.76) ב״מעריב״ כתב שמיר משה הכנסת( חבר

 של יום-יום מעשי על קראנו לא בסכין. דקירה על קטנים, אלימות
 ברכוש... חבלה קטנות, גניבות היהודים, לצרות חדירה על פרחחים.

ערבית״. חוצפה גוררת ישראלית חולשה
 בפציעות, נאמד והנזק החדשה, היהודית במדינה יהודים תוקפים ערבים
ומתיחות. פחד מתמלאים היהודים חיי במיליונים; ברכוקז,

 התפטר בורגר, פרס שמואל ירושלים, עיריית של הבטחון ועדת יו״ר
 9) העיר" "בל המקומי לעתון בהצהרה .1980 במאי מתפקידו ברוגז
 נובע האחרונים, בימים בירושלים המעורער הבטחון "מצב קבע: למאי(

 לא השפעה קולק ולטדי הבטחון, שלטונות של נכונה לא ממדיניות
 אי-תגובה אך הדדיות... על יחסים לבנות מנסים זו. מדיניות על מבוטלת

חולשה״.׳׳. אלא סובלנות, מוכיחה אינה
 יום מדי ביהודים פוגעים הערביים התושבים שבהם מקומות מכיר ״אני

לפרסום...״. זוכות אינן אלה תקריות אך לדוגמא, מזרח, תלפיות -

 - מיני רקע על הערביות התקיפות הוא במיוחד מפרסמים שאין מה
 בדוים על-ידי שבוצעו תיירות ובחופי באילת נשים של אונם מקרי

 מזעזע היה בדוי בידי והירצחה - וינר ורד - חיילת אונס של אחד )מקרה
 התפוצות״ "ישיבת תושבות שנים עשר זה סובלות בירושלים במיוחד(.

מיני. רקע על ערביות מהפרעות ציון הר על
 הואשמו כאשר זה כגון מקרים מחוללות הערבים של המיניות הסטיות
 מתל- יהודיים ילדים עם זכר משכבי בקיום ערביים פועלים חמישה

 אחרונות שנים)ידיעות 10 עד 8 בני היו הילדים תשלום. תמורת גיבורים
 הערבים על-ידי המבוצעים המין שפשעי .ספק במעט אין (.22.1.76
 הרצון מתופעת גם אך המצויה מהמחלה גם נובעים יהודיות בנשים
יהודיים לאזורים ויגיעו הערבים שיתרבו ככל האויב. את ולהשפיל לתקוף
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 בפרט, המיניים והפשעים בכלל, הפשעים של מספרם יגדל בה-במידה
היהודים. נגד

 במטעי ערביים לקוחות המשרתות יהודיות פרוצות של המשפילה התופעה
 בתל- בתים בחצרות ואפילו זולים ובמלונות החוף מישור לאורך ההדרים

 הפרוצות של מלקוחותיהן ניכר אחוז מהווים הערבים מדי. מוכרת אביב
 סרסורים מנצחים ועכו חיפה יפו, כגון בערים עבודתן שעל היהודיות
 ולהשפלה החברתי לחרם הנוגע בכל להרחיב צורך כל אין ערביים.

התופעה. שבצד המוסרית

 לערבים. יהודיות בין הנוצרים הקשרים מריבוי להימלט אפשרות כל אין
 ולמגעים היהודית המסורת להתמוטטות הודות שנה, מדי הגוברת תופעה

 ערביים פועלים של מנוכחותם הנובעים לערבים יהודים בין המתרבים
 אוכלוסיית ומגידול הממשלה של ההשתלבות מתכניות מקום, בכל

 הנישואין מקרי היהודיות. באוניברסיטאות הערביים הסטודנטים
 הערבים מספר הוא יותר עוד מדהים אך בישראל, מתרבים המעורבים

יהודיות. עם החיים

 המצוקה משכונות או מהמושבים - בעיקר - הספרדיות אחד מצד
 טובים ״חיים להן המבטיחים לערבים קל קרבן הנופלות העירוניות

 מעורבת שהיתה ,24ה- בת מחולון, היהודיה - אחת דוגמא יותר״.
מבקה-אל-גרביה. הערבי חברה עם פריצה מקרי בעשרות

 הגבוה, או הבינוני המעמד ממשפחות - בעיקר - האשכנזיות שני, מצד
 בעידן כאלה נשים בקרב בארצות-הברית שהתגלעו הסיבות מכל - אשר

פורקן הערבים עם ביחסיהן מוצאות - והקיצוניות האזרח זכויות

 באוניברסיטאות. בעיקר נוצרים כאלה מגעים האישית. ומבובתן למרדנותן
 קרבן נופלות מחו״ל היהודיות הסטודנטיות וגם היהודיות הישראליות גם

 זו לבעיה שהוקדשה מאמרים בסדרת שונא-ישראל. הערבי לסטודנט
 (:1979 לפברואר 23פוסט״)ב- ה״ג׳רוסלם כתב

 ולפרסם יהודיה ל... היא המדינה את ל... ביותר הטובה ״שהדרך
 השפלת של חשיבותה את היטב מבינים הערבים אפשר". שרק צורה בכל

 לגבי זו. בהשפלה יהודיות עם מיניים יחסים של מקומם את היהודים,
 מכוונת. מרמה של בסים על קרובות לעתים המגע נוצר מחו״ל היהודיה

 כשהדבר אך ל״מוסא״, אחר-בך נהפך ב״משה״ שהכירה הנחמד הישראלי
בפרשה. מדי עמוק שקועה כבר היא מתברר,

 בנגב, בן-גוריון אוניברסיטת של זו כגון מדיניות גם תורמת זה לכל
ויהודים. ערבים ונקבה, זכר - לחלוטין מעורבים המעונות שלפיה
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 בין החברתיות המחיצות בהפלת לא-קטן ,תפקיד ממלאת הממשלה
 אך פוליטית, מבחינה לישראל כלל יועיל לא הדבר לערבים. יהודים

 ולנישואי מיניים וליחסים והציונות, היהודית הבדלנות להתפוררות יוביל
 (27.7.79) לעתונות בהודעה החינוך משרד כותב זה בהקשר תערובת.

 שבהן קייטנות אלה בימים מתקיימות ״כך ממלכתיות: קייטנות בדבר
ויהודיים". ערביים תלמידים יחדיו מבלים
 להפיל יותר טובה דרך שאין בטענה זאת מעין בתופעה לצדד אפשר

 נכון אך נכון. כמובן זה לערבים. יהודים בין קיימות חברתיות מחיצות
 שנבהיר מוטב שוב, תערובת. לנישואי להוביל יותר טובה דרך שאין גם

 של הפוליטית דרישתם בעיית את אופן בשום תפתור לא זו שתופעה
 שההתבוללות כמו ישראל, מדינת של במקומה ל״פלשתין״ הערבים
 צורה בשום פתרה לא והמרכזית המערבית באירופה ההמונית היהודית

 של המבוהלים שבמאמציה הוא שיקרה מה כל האנטי-שמיות. בעית את
 הייחוד את תהרוס היא הקרבה, ההתפוצצות בעית את לפתור הממשלה

 בכלל, יהודית במדינה הצבר של הבנתו ואת רצונו את ותחליש היהודי
 זו כגון הרת-אסון ממשלתית ממדיניות שתצמח היחידה התוצאה זוהי

(:20.10.77)פוסט״ ב״ג׳רוסלם המתוארת
 לימודיים בסיורים ערביים לכפרים השנה יוסעו יהודיים ״תלמידים
 מהמחלקה מנסור, אליהו אתמול סיפר תלמידים, לחילופי ובתכניות
 שהתכנית אמר הוא פוסט״. ל״ג׳רוסלם החינוך, משרד של הערבית

 בכך, יהודים״. של בתיהם תוך אל ערביים-ישראליים ילדים גם תביא
 מרצונם להשלים הערבים בשכנוע התקדמות שום תושג לא כמובן,

 התמוטטות אך היהודית. במדינה שניה ממדרגה כאזרחים מעמדם עם
 כדאי שבקושי היהודי בציבור נרחבים חלקים תשכנע היהודי הייחוד

 ערבים כה זברונות להם כשיש בייחוד יהודית, מדינה למען למות
 הערבי. בכפר והמאכלים מהטיולים המעורבים, הספר ומבית מהקייטנה

ערביה. - אשתו או - כשחברתו בייחוד

 לערבים, יהודים בין בסיסי הבדל שאין היהודי את לשכנע כשמנסים
 לבין "ישראל״ בין הבדל כל למעשה אין שלום שתמורת משתכנע הוא

 שהם והאיום הם ויתרבו בישראל הערבים יישארו עור כל ״פלשתין".
 השתלבות לבעיה. פתרון אחרי נואשת בצורה הישראלים יחפשו - מהווים

 ׳ היחידה. הנבוכה תשובתם את יהוו זו אידיאולוגיה והרס זו
 המשוחררים הערבים שהיא הממוטטת הכלכלית המעמסה - ולבסוף
 מיליארדים יחד. גם המשוחררים והשטחים המדינה ערביי ממס, במעט

 לאומי, ביטוח - הערבי למגזר הסוגים מכל שרותים על שנה מדי מוצאים
 השרותים - תברואה משטרה, חשמל, כבישים, בריאווו, חינוך, סעד,

הביטוח סכומי עבר אל אחת הצצה מודרנית. רווחה מדינת של הרבים
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 להבין בה די - הרבים ילדיהם ישראל-על לערביי המשולמים הלאומי
המדינה. על־משק מהווים שהם המעמסה ממדי את

 ישראל; של הבלבלי במשק שתיהן פוגעות וההאטה שהאינפלציה בו-בזמן
 כשצריך סבירה: דירה לשכור או לקנות יכולים אינם צעירים כשזוגות
 הממשלה: משרדי שאר תקציבי עם יחד הביטחון תקציבי את לצמצם

 הכלכלית בשהמצוקה ^בסיסיים: מזון למצרכי סובסידיות כשמקצצים
 ועדתיות חברתיות התנגשויות לחולל לרחובות שחורים פנתרים משלחת
 בערבים לתמוך - ירידה שוקלים נוספים ורבים יורדים ישראלים כשאלפי

כספים! יש

 את למוטט מצטרפות הכל - דמוקראטיה גאוגרפיה, דמוגראפיה, כלכלה,
הפתרון? מהו ישראל.

 הילודה הגברת והתובעים הערבית ההתרבות סכנת את המבינים יש
 היהודים אין אך היהודי, הילודה שעור את להגביר יש אכן, היהודית.

 אמנם פחות. ללדת הערביות את ללמד אותנו המעודדים יש בכך. רוצים
 נשקם את בילדיהם רואים הערבים אך לעשות, צריכים זה את גם כן,

 נכון, לישראל. המונית לעליה הקוראים יש ובצדק. היהודים, נגד הלאומי
 צרפת, בריטניה, קנדה, ארה״ב, יהודי של לעלייתם יתנגד מבינינו מי

 מברית-המועצות רק אלה: יהודים עולים, אינם אלה אך וכו׳? אוסטרליה
 יהודי גם והיום האחרונות, השנים עשרה בחמש משמעותית עליה באה

 הילודה את להגביר נשתדל בוודאי המערב. ארצות את מעדיפים רוסיה
 אינם אלה כל אך עליה. ולעודד הערבית הילודה את לצמצם היהודית,

 הבאות, בשנים בהם הרעה למנוע נצליח ואם ברגע, קלושות תקוות אלא
מסחררת. בהצלחה להתברך נוכל

 היהודית למדינה בשנאה בהשכלה, בנפשות, מתרבים ישראל ערביי אך
 כשהמדובר אוזל ואף דוחק שהזמן לטובתם, פועל אמנם שהזמן 'ובבטחונם

 ציוניים מנהיגים של הארוכה במסורת ממשיכים שמנהיגיה במדינה
 יהודית מדינה לקיים אפשרות שאין - להבין רצו לא או - הבינו שלא

 לכרות שאפשר "השלום״ כל ומפוצצת. גדולה ערבית אוכלוסיה בעלת
 בקרבה. המכרסם מהסרטן ישראל את יציל לא סוריה עם או מצרים עם

 הזמן פצצת - בעיה מהווים אינם גבולותינו על הצובאים ערב צבאות
 קיימת הבעיה. היא בתוכנו גוברת, בקולניות ואחר-כך בשקט, המתקתקת

 המדינה לבין לרוב להפוך הערבים של זכותם בין וביה מיניה סתירה
 אנו ואילו רוב. - יעדם אל ישראל ערביי מתקרבים יום בבל היהודית.

 ידים. בחיבוק משותקים, - יושבים
תקוה? האין תשובה? האין
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 מדכא כאן עד הזה בספר הכתוב כל אם תקוה. וגם תשובה גם יש. כמובן,
 אך ומכאיבה. מדכאת אמנם שהמציאות משום אלא זאת אין ומכאיב,
 להכאיב. תמעיט או תיעלם שהמציאות פירושו, אין מהמציאות להימלט
 על האיום ומתגבש גוברת, שבה הסכנה מחריפה, המציאות אדרבה!
 המכאיבה במציאות להביט היהודי את לאלץ איפוא נחוץ הלאומי. קיומנו
 להיחלץ היהודי וירוץ העצומה, הסכנה שתיראה כדי המדכאת, ובאמת
 ונקוה. יש כמובן, כמובן, תקוה? היש היוכל? ממנה.
 שנצליח בתנאי ושפויים. יהודים להיות האומץ את שנמצא בתנאי

 הגויים וממושגי והמיותרת, הכוזבת האשמה ממעמסת להתנער
 בתנאי הגמור. ההיפך באמת ׳מוסר׳ושהינם להם קוראים שאנו המסולפים
 היהודיים עדריהם את הרועים ישראל ממנהיגי השקר, מרועי שנשתחרר

צלמות. גיא תוך אל
ארץ־ישראל. ערביי את הארץ מן להרחיק תקותנו: תשובתנו;
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יא: פרק

הפרדה! רק הפרדה,

 ישראל שבמדינת היהודים את הציל הקב״ה .1948ב- אירע בפול נס
ומעצמם. - מהערבים

 מנוסתם היתה מדינתם קום עם בה זכו שהיהודים ביותר הגדולה הברכה
 הערבים של והפרועה המבוהלת חסרת-ההגיון-לכאורה, הלא-מחושבת,

 יותר נסו ולטובתמ-שלהם להגיון בניגוד החדשה. המדינה של משטחה
 שהיה עצוס-ממדים ממיעוט המדינה נפטרה ובכך ערבים, מיליון מחצי

 עמו, על זו ברכה להביא להקב׳׳ה היה במיוחד קשה מבפנים. מחריבה
 לכת היהודים הרחיקו - בעבר פעמיים ולא פעם לא שאירע כפי - שהרי

לדחותה. במאמציהם
 אחוזים ארבעים היו במקומם, החדשה המדינה ערביי נשארו אילו

 מסוגל היה לא המדינה של מעורר-הרחמים המשק ערבים. מאוכלוסייתה
 היו הכנסת מחברי לשליש רבע בין עשור. תוך פליטים מיליון לקלוט
 בעל חברתי מתח עם יחד חמישי, גיס מתפתח היה מלכתחילה. ערבים
 באים היו לא ארצה לבסוף שעלו מאד רבים יהודים נרחבים. ממדים
 היתה הערבים מנוסת האזרחית. והמחלוקת הקטלניים הפיגועים לנוכח
 אותה להעריך ידע ילד שאפילו בלתי-צפויה, מתנה אלוקים, ברכת

קבלתה. על ולהודות

 בידי נפלה חיפה, ערבית-יהודית, המעורבת העיר ישראל? יהודי אך
 יציאתם החלה בהלה: נתקפו הערבים ו.948 לאפריל 22ב- ההגנה כוחות

 את להמשיך והציעו יעזבו, לבל לפניהם התחננו היהודים הראשונה.
 לשמוע. אבו לא הערבים הדו-לאומית-שויונית. העיר מועצת של כהונתה
 חיפה יהודי וחסרת-הגיון. שלוחת-רסן תופעה למנוסה, נהפכה יציאתם

 וממלחמת ממתחים משוחררת יהודית, עיר של המשמח הסיכוי לפני ניצבו
 במפקדה אז שכיהן מי על-ידי 1948 לאפריל 26ב- נרשמה תגובתם עדות.

 מאמץ כל עושים "היהודים ברידמיד: ג׳. א. חיפה, משטרת של הבריטי
 הרגילים...״. בחייה ולהמשיך להשאר הערבית האוכלוסיה את לשכנע
 שואפת מהן אחת כשכל חסרות-הגיון, קבוצות שתי בין מרוץ התפתח

 היתה: המרכזית השאלה עצמה. של האמיתיים לאינטרסים המנוגד ליעד
בהפסדו? ינצח מי
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 מטורפים היו שהם להוכיח רציני מאמץ היהודים עשו לאפריל 28ב-
 לערבים שחולקו כרוזים אלפי הדפיסה הפועלים מועצת מאויביהם.
 ידיכם. במו בתיכם את תהרסו "אל כתוב: היה בהם ואשר הבורחים,

 ישיגו בעזיבתכם מיותר... פינוי ע״י עצמכם על מיותר אסון תמיטו אל
 פתוחים - חיפה - ושלנו שלכם הזאת, בעיר אך והשפלה. עוני רק אתכם

ולשלום״. לחיים לעבודה, משפחותיכם ובפני בפניכם השערים

 להרוס אומר גמרו חיפה ערביי הועילו. לא היהודיות ההתאבדות נטיות
 בירחון סירקין, מרי רודף. ואין מבוהלת, בריחה תוך נסו והם עצמם, את

 המדהימה: התופעה את כך תארה (,1966 )ינואר ״קומנטרי"
 הנמל, עבר אל פרועה בנהירה נוהרים החלו חיפה ערביי אלף ששים "...

 ימים הצטופפו משפחות שם. שעגנה ספינה כל בעזרת להימלט וחיפשו
 נראו כשהבורחים מבוהלת, בבריחה המדובר הנמל... בתחומי שלמים
 כשהם מעבודתם, או ממיטותיהם סעודתם, משולחן הישר קפצו כאילו

לברוח״. פנימי דחף על-ידי מונעים
 הערבים. של הזאת הבלתי-רציונלית המנוסה התרחשה ועיר עיר בכל

 וברחו שבעיר היהודים אלפי את הדהימו טבריה ערביי אלפים ששת
 אותם; נישלנו ״לא הודעה: פרסם היהודית הקהילה ועד באפריל. 18ב-
 לבתיהם הערבים כשישובו היום יבוא אך זו. בדרך בחרו בעצמם הם

ברכושם". איש יגע אל בינתיים הזאת. שבעיר ולרכושם

 היה קשה "בהתחלה זו. כללית יהודית גישה על מעיד להרמן)שם( האל
 אפילו גדולה. ערבית אוכלוסיה ללא חדשה ישראל הדעת על להעלות

 ישראלי הסברה דף כל ישובו״. עוד הערבים שרוב שערו מנוסתם, כדי תוך
 הערבים שלמנוסת והדגש, חזור אמנם, מדגישים ציוני סופר וכל רשמי

דעתו. לסוף לרדת שקשה עם אכן לה. שאפו ולא היהודים גרמו לא

 ״חירבת בשם סרט על שנסב עז לוויכוח ישראל מדינת נקלעה 1978ב-
 על התווכחו ו.948ב- מכפרם ערבים של גירושם את שתאר חזעה״,

 טען, אחד צד במציאות. לקרות היה יכול זה מעין דבר אם השאלה,
 טען, או נמרצות זאת הכחיש האחר הצד ואילו אירע, אמנם שהדבר

 הנחת- אפיינית״. לא חריגה, בתופעה המדובר "הרי קרה, אמנם שאם
 מוסרי׳. הנו"בלתי כזה שגירוש היתה המתווכחים המחנות שני של היסוד

 פי עבר אל ישראל את שהביא הוא זה מעין מעוות ״חוסר-מוסריות״
 הבינו שלא כך על הוא זו, בפרשה לצער מקום בכלל יש אם כי התהום,

 המוטעית ברחמנותם אלה יהודים חזעה״. ב׳׳חרבת הצורך את היהודים
פוטנציאיליות. וטרגדיה אכזריות יהודיה ועל ישראל מדינת על הורידו
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 נסיו. עם להשלים הכסילים בניו את לאלץ המשיך ישראל אלקי ואילו
 מאות חמש אלך מול ערבים אלך עשר מארבעה פחות לא עמדו בצפת

 היו עוד בלילה הדבד. אירע בן-לילה קשישים. אנשים רובם יהודים,
היו. בלא נעלמו - ובבוקר העיר, בתוך הערבים

 - שלהם המיוחד בחוסר-הרציונליות - אשר חילוניים יהודים אותם
 המנהיגים לבריחתם: עילות כל-מיני המציאו הערבים, בהישארות חפצו

 בדיר- האצ״ל ״טבח״ זאת; יזמו הבריטים לצאת; עליהם צוו הערביים
 של כיבושם מסע על להקל כדי יצאו הם אותם; שהבהיל הוא יאסין

 באמת אינו אחד אפילו מהם אשר שונים, "הסברים״ שלל ערב. צבאות
 אזורים גם שפקדה האמיתית הבלתי-רציונלית הבהלה את מסביר

 לחילוני מאד קשה קרבות. אירעו לא כלל בהם אשר הערבים, בשליטת
 במנוסתו-שלו שהרי להתרחשותו, ראיה עד כשהוא אפילו בנס, להכיר
גבו. את אליו מפנה הוא מפניו

ישראל מדינת הכרזת ויום הבריטי המנדט תוקך סיום - ו 948 למאי 15ה-
 כשבעים נתוספו מיפו ישראל. את ערבים אלך כמאתים עזבו כבר לפניו -

 שמונים של התמידי מהסיוט תל-אביב העיר ניצלה ובכך אחרים, אלך
 הצטרפו אחדים חדשים תוך על-ידה. היושבים מושבעים אויבים אלך
האמוק. למנוסת נוספים ערבים 300,000ב-

נעלמו. הערבים ומרבית התרחש, אמנם נס -

 בכך אותה ולהציל אויביה מכל הארץ את לנקות הזדמנות-פז נוצרה
 הארץ משחרור יותר טבעי מה בסך-הכל, מחר. ושל היום של מהאסון

 למחות נשבע ואשר והשלושים, העשרים בשנות ביהודים שטבח מעם
 אחר עם כל היה מה נולדה? בטרם עוד המפה מעל היהודית המדינה את

תשובות: בחפשנו לכת להרחיק צורך אין כאלה? בתנאים עושה
באירופה: הגרמניים המיעוטים א(

 שנשאו לאומות מצוינות דוגמאות מהוות האירופאיות וצ׳כיה פולין
 בשני מארחיו. ראשי על אסון לאחר-מכן שהמיט מסוכן מיעוט בקרבן

 נותרו שבקושי מאחר צ׳כיה, וגם פולין גם גרמני; המיעוט היה המקרים
 הגרמניים, מיעוטיהן מידי רבה במידה עליהן, שבא האסון לאחר בחיים
 גירוש על-ידי אפשריות עתידות בעיות הראשונה בהזדמנות פתרו

הגרמנים.
 שטחיהם את שהרי - מדינה ללא אומה הפולנים נותרו שנים מאה מעל

 הראשונה העולם מלחמת לאחר ופרוסיה. אוסטריה רוסיה, ביניהן חילקו
 החדשה, בפולין נותרו לא-מעטים גרמנים מחודשת. לעצמאות זכו

פחות העלית. וסילזיה פוזנניה פומוזה, המערביים במחוזותיה במיוחד
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 לא שנשבעו, הפורמליות האמונים שבועות ולמרות מההתחלה, יותר או
 נחשפו הפולנית. למדינה הגרמני המיעוט של האמיתי יחסו השתנה
 מעורבים. הגרמני המיעוט מנהיגי היו שבהן מרובות, ריגול פרשיות

 קשר קשורה שהיתה העלית, בסילזיה מרגלים רשת נתגלתה 1926ב-
 ממנהיגיו עשרה העיקרי. הגרמני-סילזי הארגון ל״פולקסבונד״, הדוק

בגידה. באשמת למאסר נדונו הארגון של הבכירים

 ביחס שינוי כל חולל לא 1934 משנת הפולני-גרמני אי-ההתקפה חוזה
 חלום את הגרמניים ה״גולים״ על בנה היטלר מסתברא! איפבא זה.

 בפומורזה בפוזנניה, הגרמנית הממשלה סוכני שלו. הגרמני״ "הרייך
 לסוחרים לאיכרים, ביותר נוחים בתנאים סודי אשראי הציעו ובסילזיה
 מחוזותיהם השבת למען לפעול התחייבותם תמורת הגרמניים ולאומנים

 פולין ממשלת סגרה 1936 שבשנת כך, בדי עד הידרדר המצב לרייך.
 כעבור הגרמני(. )האיחוד פרייניגונג״ ה״דויטשה של סניפים שלושים

 אין דויטשן דר ״ראט הארגון של החתרנית פעילותו בלטה כה שנה
 באותה גרסדורף. פון גרו נשיאו, שנעצר בפולין(, הגרמנים )מועצת פולן"
 דויטשה ה״נציונל-זוציאליסטישה של החתרני הקשר נחשף שנה

 הלאומית-סוציאליסטית הגרמנית העבודה )מפלגת ארבייטספרטיי״
 זה במשפט היטלר. לאדולף אישית אמונים נשבעו שחבריו הנאצית(, -

 ונשפטו בוגדנית בפעילות הורשעו רובם גרמנים, 109 לדין נתבעו
 נבע בפולין הגרמני החמישי הגיס של קיומו שונות. מאסר לתקופות

 היו כאילו הטענה, את דחתה זו דוגמה הנאצית. מהדוגמה ישירות
 שהיו למדינות כלשהי נאמנות חייבים לגרמניה מחוץ החיים הגרמנים
 עם שלהם קשר-הדמים של הבלעדית חשיבותו את והדגישה אזרחיהן,

בכך. הכרוכות ההשלכות כל על הגרמנית, האומה

 לגבולות מחוץ החי גרמני בל בולטות: די היו הזאת התיזה תוצאות
 רייך הגרמני, הרייך של כסוכן פעל ללאומיותו, מודעות שגילה גרמניה,
הגרמני. החמישי הגיים של לפעולתו קרבן נפלה פולין למלחמה. המתכונן
 קיומו את שניצל להיטלר, ביותר רב לעזר היה בפולין הגרמני המיעוט
 המיעוט בהפלית הפולנים שהואשמו רק לא פולין. את לתקוף כעילה

 דרשה שגרמניה אחרי פרצה עצמה שהמלחמה אלא לרעה, הגרמני
 לקנות כדי הפולני״ "המסדרון הפולני, פומרניה מחוז את אליה לספח

 המזרחית. לפרוסיה גופה מגרמניה טריטוריאלי רצף
 המערביים מחוזותיה סופחו הנאצים, בידי פולין של המואץ כיבושה עם

 גרמניה של במדיניותה נוסף שלב ,1939 לאוקטובר 26ב- הגרמני לרייך
 במספר אתניים גרמנים בהם שישבו גבולותיה לאורך שטחים לספח

 ״אנשלוס״; באמצעות כולה, אוסטריה שסופחו: אחו״ים )אזורים מספיק
שלא מסויימים סמוכים אזורים וכן דנציג(. ממל: בצ׳כיה; הסודטים ארץ
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 של תכניתו וצ׳כיה(. פולין חלקי שאר )כגון אופן בשום גרמניים היו
 הלא-גרמניים תושביהם כל את אלה מאזורים להרחיק קראה היטלר
 בכך גרמנים. תחתם ולהושיב שנה, עשרים עד עשר בת תקופה במהלך
 הגרמנים כל של יישובם-מחדש התכנית: של השני לחלק הדרך נסללה

 ״גרמניה בתוך השלישי, לרייך מחוץ העת באותה שישבו האתניים
 הגרמנים של יישובם-מחדש בענין הסכמים נחתמו הזאת. הגדולה״

 המזרחית, בגליציה הדרומי, בטירול באסטוניה, בלטביה, אז עד שחיו
 1938 בין והונגריה. בולגריה קרואטיה, רומניה, בסרביה, בווליניה,

 מיליון מעשרה הגרמני הרייך של הגרמנית אוכלוסייתו גדלה 1941ל-
 לפנים שהיה במה הושבו גרמנים מיליוני בקירוב. מיליון ושנים לעשרים

פולני. שטח
 היהודיים(; מתיהם מתיהם)מלבד מיליוני את הפולנים מנו המלחמה בסוף

 כשהודיעו לעולם. להשכח שלא היה עתיד הגרמנים בידי המדינה כיבוש
 מפולין נכבד נתח לספח ברית-המועצות שבכוונת לפולנים הסובייטים
 מיליון כשלשה מערבה זה משטח )ולגרש קורזון לקו עד המזרחית,

 פולין ממשלת דרשה המסופח( באזור שקט לעצמה להבטיח פולנים
 הנהרות לקו מזרחית גרמניה שטח שכל הסכים סטאלין הולם. פיצוי

 על ידיה את בדיעבד סמכה ילטה ועידת לפולין. יסופח אודר-נייסה
המוגמרת. העובדה

 עוין מיעוט של פירושו מה הנצחי לדאבונם שלמדו מאחר הפולנים,
 החדשים בגבולותיה הגרמנית האוכלוסיה את להרחיק החליטו בשטחם,

 מבפנים. המדינה אשיות תחת לחתור שוב יתירו לא לעולם פולין. של
 בעיה היתה להם אשר הצ׳כים, הצטרפו זה לפתרון יגורשו. הגרמנים

דומה.

 צ׳כוס- של החדשה הרפובליקה של לאזרחיה נהיו גרמנים מיליון שלשת
 והאוסטרו-הונגרים הגרמנים של תבוסתם בעקבות שהוקמה לובקיה,
 בשם שנתפרסם באזור חיו אלה גרמנים הראשונה. העולם במלחמת

 האוסטרית-הונגרית, בקיסרות האזור נכלל כאשר ארץ-הסורטים.
 הנחותים- הצ׳כיים בסלאבים ובהתנשאות בבוז הגרמניים תושביו הביטו

 ותרבותית. חברתית כלכלית, פוליטית, באפליה כלפיהם ונהגו כביכול,
 כשגילו שספגו המכה אנושה. היתה,איפוא, הגרמנית ליוהרה המכה

 שום עשו לא רבים סודטיים גרמנים צ׳כית. בריפובליקה מיעוט הם שהינה
 בפרלמנט גרמנים. ־ וראשונה בראש ־ היותם עובדת את להסתיר מאמץ
 קרא לרייך, להשתייך הגרמנים של שאיפתם נגד חבר כשנאם הצ׳כי,

 "בלילה אפילו לגרמניה הסוז־טים ילכו לפיה ביניים, קריאת מאייר יוזף
ויחפים״.
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 גרמנית-סודטית, לאומנות של גואה גל עוררה לשלטון היטלר של עלייתו
 רדיפה מסיפורי סיפורים עם יחד אוטונומיה, להענקת שונות ודרישות

 ולבסוך האזור את לספח היטלר של לתכניותיו היסוד את הניחו שונים,
 להיטלר סיפקה בארץ-הסורטים הגרמנים של נוכחותם כולה. צ׳כיה את
 לגרמנים בהתייחסו ,1938 לפברואר 20ב- ואכן, שחיפש. העילה את

 גרמנים מיליון מעשרה ״יותר היטלר: קבע וצ׳כיה, אוסטריה יושבי
 של תפקידה ואילו גבולותינו״. אל הממוכנת המדינות מן בשתים חיים

עליהם. ״להגן״ היה גרמניה

 הנליין, קונרד בהנהגת בארץ-הסודטים, הגרמנית הלאומנית המפלגה
 שנשא בנאום ,1938 לאפריל 24ב- בהתלהבות. חמישי גיס שימשה
 הצ׳בים, בגרמניה. הגובלים ״אוטונומיה״לאזורים תבע בקרלסבר, הנליין
 היטלר את הן עודד זה צעד במשא-ומתן. פתחו בתקיפות, לפעול במקום

 חצופות ומהומות מחאות אירעו להעזת-יתר. הסודטיים הגרמנים את והן
 הסודטנלנד סיפוח את הנליין תבע לספטמבר 16ב־ הצ׳כית. הממשלה נגד

 לשימצה הידועה הוועידה נערכה זו תביעה בעקבות הגרמני. לרייך
 ההדרגתית התמוטטותה והחלה מצ׳כיה ארץ-הסודטים ניתקה במינכן,

הצ׳כית. הריפובליקה של

 עלו הגרמניים מיעוטיהם כי כשהתברר האיומה, המלחמה אחרי עתה,
 בארצם יהיה לא לעולם הלקח. את הצ׳כים גם למדו ובהרס, בהשפלה להם
 למעוניינים עילה ויספקו הפרדה על שיהלמו גרמנים של רב מספר עוד
מדינתם. את להרוס בכך
 או היתר עם מגרמניהם, להפטר והפולנים הצ׳כים עם היה וגמור מנוי

 אטלי טרומן, רשמית הסכימו ,1945 באוגוסט בפוטסדאם, אולם בלעדיו.
 בסיס סיפקו בכך לגרושים. הונגריה( את גם בהסכמם וסטאלין)בכללם

לגרושים. בינלאומי חוקי
 גרמניות. אוכלוסיות של מסודרות העברות ״יג.

 מצ׳כיה מפולין, הגרמנים העברת בדבר הסכם לכלל הגיעה הוועידה
 צדדיה, מכל השאלה את ששקלו לאחר הממשלות, שלוש ומהונגריה:

 האוכלוסיות של לגרמניה העברתם את לבצע שיש בכך מכירות
 הן ובהונגריה. בצ׳כיה בפולין, שנותרו שרידיהן, או הגרמניות
 מסודרת בצורה להתבצע צריכה שתבוצע העברה שכל מסכימות

ואנושית״.

 מעוניינים היו הגרמנים, זוועות את היטב שזכרו והצ׳כים, הפולנים
 בגירושים כבר הוחל אחרים. או ואנושיים״ ״מסודרים מזורזים, בגירושים

ניתבה ולמיליונים בפוטסדאם, הוועידה שהתכנסה לפני עוד נרחבים
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 של בשווי רכוש ננטש להסתלק. שעות וארבע עשרים של ״ארכה״
 בפיצוי. אחת פרוטה אפילו למפונים הוצעה לא דולרים. מיליארדי
 (:22.10.45)״טיים״ השבועון כתב ומיואשים. בחוסר-כל הגיעו הפליטים
 השנימ-עשר, פיוס האפיפיור מחה במערב, זוועות...״. סיפור ״הסיפור
 בדל- ו׳ הגנרל בארצות-הברית: המוניים״ גירושים נגד ״ועדה והוקמה

 ולצ׳כים לפולנים סבירים". ובלתי ״דוחים הגירושים את כינה סמית
כלל. איכפת היה לא
 לא אפילו פולניים, או צ׳כיים היו סמית ולא ה״וועדה״ ולא פיוס: לא

 על בתמורה על-ידו ושהוכשו ארסי נחש בבתיהם שהחזיקו אירופאים,
 בבודוויס הצ׳כי המעצר מרכז שער על שלהם. האורחים הכנסת מידת

שן״. תחת ושן עין תחת ״עין כתובת: התנוססה

 אותם המגרשים והצ׳כים הפולנים ״אך הודתה: ב״טיים״ כתבה אותה
 המזרחית באירופה הגרמניים המיעוטים העתיד. ועל העבר על חושבים

באדונים״. - אחר-בך - ולא כאורחים לא בלתי-מזיקים, היו לא

 בפוטסדאם, ״היתר״ קיבלה - ראינו שכבר כפי - היא שאף הונגריה,
 רומניה, ואילו הגרמניים. מתושביה מיליון מרבע יותר מיד גירשה

 בקשתם את להעלות כלל טרחו לא עצמה וברית-המועצות יוגוסלביה
 מאוד רבים גרמנים כי הראה 1950 בשנת שנערך סיכום פעלו. הן -

מדינותיהמ-מארחותיהם: על-ידי כבר הורחקו
6,817,000 ..... אודר־נייסה משטחי א(
2,921,400 .....................מסודטנלנד, ב(
 רומניה, הונגריה, ממזרח-אירופה)פולין, ג(

1,865,000 דנציג( ממל, יוגוסלביה,

 ברה״מ, יושבי הגרמנים את כולל אינו - 11,603,400 - הזה סך-הכל
בגורלם. עלה בדיוק מה ברור היה שלא

 עצום גרמני מיעוט הביא השניה העולם מלחמת שמלפני באירופה
 שוב. יקרה שלא וודאי זה דבר למדינות-מגוריו. צרורות צרות

 סבלה והמרכזית המזרחית באירופה העולם מלחמות שבין התקופה
 נאמנות תחושות חש מיעוט כל הלאומיות. קבוצות-המיעוט קללת את

 למדינתו-מארחתו. מאשר לגבול שמעבר עמו לבני יותר הרבה חזקות
 לקריאות למרכז נהפך ניכר בריכוז המיעוט בני בו שישבו שטח כל

 לפחות, לגרמנים, הנוגע בכל מוחלטת. ולהפרדה ל״אוטונומיה״ בדלניות
לבעיה. קץ לשים האזור אומות הכריעו

 על גם וצ׳כיה הונגריה התגברו 1948 שבפברואר לציין מענין אולם
הן שנים. עשרות מהן שסבלו בעיות שלהן, ההדדיות המיעוטים בעיות
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 מדיירים 31,000 הועברו ובכך הדדיים, מיעוטים חילופי לבצע הסכימו
לצ׳כיה. סלובקים אלף ושלושה ושלושים להונגריה

 בתחום - שונות ועמוקות יסודיות תכונות מגלמים עמים שני כאשר
 גלי אלה הבדלים וכשמעוררים - והתרבותי הלשוני הדתי, האתני,
 על מתקבל לפעמים שנים, עשרות שנמשכו ומלחמה עוינות שנאה,
 הרג העמים לשני לחסוך כדי ביותר. המסנוור הפתרון אפילו הדעת
 האדמה, על לריבונות הסותרות הטענות תוצאות נמנעים, בלתי וסבל

 ניתוק הוא - ולתמיד אחת - היחיד שהפתרון הממשלות מבינות לעתים
 - הגרמנים של במקרה כמו - הדבר נעשה לעתים וקבוע. מוחלט מגע

 בין הפעולה ושיתוף ההסכמה מקרי הם יותר נדירים חד-צדדי; באופן
 ממשלות כשהבינו המודרני בעידן מקרים אמנם היו אך הממשלות.

 גבולות בין גדול עוין מיעוט של קיומו שהמשך ועקשניות הגיוניות
 לפרק פעלו זו ובהנחה בעתיד, ולמצוקה לאסון ערובה אלא אינו מדינתן

הרחקתו. על-ידי - מועד בעוד העוין, המיעוט את המתקתק, המטען את

ובולגריה: צרפת תורכיה, ב(
 למרקחות הקטנה ואסיה הבלקן אזורי נהיו העשרים המאה לתחילת עד
 מתקדם למצב כבר הידרדרה העותומנית הקיסרות לאומניים. תככים של
 חלקים לשחרר היוונים הצליחו 1821ב- כבר והתפוררות. ריקבון של

 הלכו אחרים לאומנים עצמאית. מדינה בו ייסדו ואף שלהם מחצי-האי
מונט סרביה, רומניה, - משלהם עצמאיות מדינות והקימו בעקבותיהם

 העול תחת עוד רתחו נוספים לאומים אך ו(.878)ב- ובולגריה נגרו
 כמיעוטים חיו עור בעצמאותם כבר שזכו מהאומות חלקים העותומני;

 טענות עוד להן היו החדשות והמדינות אחרות; לאומיות מדינות בתוך
זו. נגד זו ואף העותומנים נגד

 - הצארית רוסיה - המעצמות מבין עליה למגוננת הודות נולדה בולגריה
 על לחתום נאלצו התורכים מכאיבה. תבוסה העותומנים את שהביסה

 שתשתרע הגדולה״, "בולגריה הקמת את שתבע (1878)סן-סטפנו חוזה
 אזור סלוניקי. עד ומערבה בדרום האגאי לים ועד במזרח השחור הים מן
 שהיוונים אלה, אף אלא תורכיים, ואוכלוסיה שטח רק לא כלל זה

 את (1878)ברלין ועידת כשאילצה להם. כשייכים אותם ראו והסרבים
 בעינים אלה שטחים נהיו מהאזור, גדול חלק על לוותר הבולגרים
 ואז תרקיה. ומרבית מוקדון כל ובכללה השבויה״, ל״בולגריה בולגריות

הבלתי-נמנע. אירע

 נים ק בל ה במלחמת תורכיה את חשאית בברית הבלקן מדינות כשהביסו
מקושטא חוץ תורכיה של האירופאי חלקה כל נכבש (,1912) הראשונה
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 השלל, בדבר לריב מיד החלו המנצחות המדינות וסביבתה. )איסטמבול(
 בולגריה והושפלה. בולגריה הובסה (1913) השניה הבלקנים ובמלחמת

עמה. ואת שטחה את ״ולפדות״ תבוסתה את לנקום נשבעה

אוכ הגירות התחוללו וקושטא בוקרשט ומחוזי המלחמות משתי כתוצאה
 15,000 הבלקנים: מאזור ברחו תורכים 100,000מ- יותר נרחבות. לוסין

 משטחי יצאו יוונים 10,000 לבולגריה, ממוקדון הגבול את עברו בולגרים
המע מתרקיה בסו יוונים 10,000 ולבולגריה׳, לסרביה שסופחו מוקדון

 חוזה תנאי על-פי אבל ביזמתם, עזבו האחרונים לבולגריה. שצורפה רבית
 לתורכיה, המערבית מתרקיה מוסלמים 48,570 היגרו (1913) קושטא

 לתרקיה והגיעו )התורכית( המזרחית מתרקיה יצאו בולגרים 46,764ו-
המערבית.

 הוכרה זאת בכל ספונטאנית, היתה כי אם התורכית-בולגרית, ההגירה
 .1913שלהםמ- השלום לחוזי בנספח ובולגריה תורכיה על-ידי רשמית

 גושפנקא מתן אלא בכך היה לא האוכלוסין. חילופי רעיון נוסח לראשונה
 בכך הגלומה החכמה את הבינו המדינות שתי אך מוגמרת, לעובדה
מסוכן. ממיעוט מהן אחת כל שנפטרה

 של החדשים מנהיגיה לבעבע. המשיך הבלקני-תורכי סיר-הלחץ
 הנכונה המסקנה את הסיקו הצעירים, התורכים העותומנית, האימפריה

 תורכיה של אדמתה על חזקות לאומיות קבוצות של שהישארותן ביותר,
 את לפתור החליטו התורכים בעתיד. וניתוקים התקוממויות רק תבטיח
 להתחסל. או להתבולל הברירה: בפני המיעוטים העמדת על-ידי הבעיה

 נוספים ורבים עמם מבני מיליון כשני נרצחו לסבול: הרבו הארמנים
 הקיסרות את להפוך התורכים של החלטתם היתה נחושה אך גורשו.

 המזרחית מתרקיה יוונים 15,000 גורשו ו914ב- אחידה. תורכית לאחוזה
 המערבית שבאנטוליה החוף מרצועת נשלחו יוונים 150,000 ליוון:
 תעמולה מיוון. מוסלמים 115,000 בתמורה קיבלה מצדה תורכיה ליוון:

 "לשוב אחרות בלקניות במדינות הדרים ממוסלמים שתבעה תורכית
 וחמשה שלושים מאה תחומיה אל הביאה המוסלמית לתורכיה הביתה״

נוספים. פליטים אלך
 המרכז מעצמות אל - הבדלני הנקם שואפי - הבולגרים הצטרפו בינתיים
 נחלו ושוב - ועם אדמה אליהם להחזיר כדי הראשונה העולם במלחמת
 139,000 יוונית אדמה על התגוררו כבר ,1919ב- המלחמה, אחרי תבוסה.

 לשלום להגיע יהיה שאי-אפשר הבין, וניזלוס יוון ממשלת ראש בולגרים.
 ניכרת בולגרית באוכלוסיה יוון תחזיק עוד כל בולגריה עם בר-קיימא

בולגרי"שבוי״, כשטח הבולגרים רואים שאותה אדמה על
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 יתקיימו והיציבות השלום שלמען ו( 919)נוליי בוועידת הוסכם על-בן
 יהגר בבולגריה היווני המיעוט ליוון: בולגריה בין אוכלוסין חילופי
 ניצלו בכך לבולגריה. הגבול את יעבור ביוון הבולגרי והמיעוט ליוון,

איומה. דמים משפיכות העמים שני

 העולם מלחמת במהלך לסעור. המשיכה היוונית-תורכית האיבה אך
 אלף מאות וכשלוש יוונים אלף מאות כשש ממולדתם הופרדו הראשונה
 יזמה ויוון מובסת, מעצמה המלחמה בסוף היתה תורכיה מוסלמים.

 ומערב סמירנה תפיסת על-ידי היוונית-תורכית המלחמה את 1920ב-
 היוונים את הכריעו אטטורק בהנהגת התורכים אולם הקטנה. אסיה

 חודשים ותוך מהיר בקצב מהאזור. צבאם את הסיגו והיוונים ,1922ב-
 הקטנה, אסיה מערב של היוונית האוכלוסיה כל כמעט ברחה אחדים

 בני-ארם כמיליון - מקושטא ניכרים וחלקים המזרחית תרקיה פונטוס,
ליוון. -

 והיוונים התורכים התכנסו מלחמות-אין-סוף, של למצב קץ לשים כדי
 אוכלוסין״. של ל״חילופי-חובה הנוגע ,1923ב- לאוזן חוזה את וסיכמו

וב היוונים, בריחת רשמית אושרה זה, חוזה לפי הישר. השכל ניצח בכך
 למולדתם בכה הוחזרו הלאומים חבר מטעם בינלאומית משלחת חסות
 דאג ההסכם מקושטא(. )חוץ בתורכיה הדרים היוונים 150,000 שאר

ל חזרה - איש 400,000 - יוון תושבי המוסלמים מרבית את להעביר
 חילופי במסגרת בעבודתה המשיבה בינלאומית משלחת אותה תורכיה.

 מארבעה יותר :1932ב- עבודתה להשלמת עד ואחרים, אלה אוכלוסין
וב בבדיחות בגירושים, השתתפו ובתורכיה בבלקנים בני-ארם מיליון

מלחמות. נמנעו אך ופי-החובה. חיל
 דומה בצורה נפתרה - קפריסין - האחרונה היוונית-תורכית הבעיה גם

 יסוד על חריפות ומלחמות מהומות עוינות, שנות עשרות עברו מאוד.

התור התושבים לאי; התורכים פלשו ואז למצב. קץ נשקף לא שוב עדתי.
 ניצב היריבים בין אך העוינות, נותרה דרומה. - היוונים צפונה; נסו כים

אין. - שפיכות-דמים אך וחבל. האיבה, קיימת עודנה היום גבול.

הודו-פקיסטאן: ג(
 את מגרשת ודומיהם נהרו גנדי, בהנהגת ההודית הלאומנות בעוד

 כל על ה מחולקת למעשה ההודית האומה היתה האי, מחצי הבריטים
 היתה במיוחד אך וכתות. דתות לשונות, לעשרות - יושביה מיליון 400

 ההחלטה את שעשתה זאת למוסלמים, הינדים בין העיקרית החלוקה
 כבר לבלתי-אפשרית. - לארץ עצמאות להעניק - העיקרית הבריטית

 המדינה שתתחייב בתנאי להודו, עצמאות הבריטים הציעו 1942ב-
שבתוכה. והחברתיים״ הדתיים המיעוטים על "להגן החדשה
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 הם כזה. הסדר על לסמוך מוכנים ואופן פנים בשום היו לא המוסלמים
 .6896 שמנה ההנדי ברוב בטחו ולא כולה מהאוכלוסיה 220/0כ- רק היוו

 את השיגו ג׳נה עלי מחמד בהנהגת ויסודי. מופלג שוני שוני; מדוע?
 ההבנה אך המוסלמית. ולפקיסטאן ההינדית להודו חצי-האי חלוקת

 פתרה לא אחת במדינה יחד לדור חוסר-האפשרות בדבר שהבינו הברורה
 לא- מדינה של יותר מצומצמת גירסה בתוך שיגורו המיעוטים בעית את

 לאזרחי-מיעוט עתה שנהפכו והסיקים ההינדים מיליון 19 מחולקת.
 בעצבנות מהרהרים החלו והלאומנית-קנאית המוסלמית בפקיסטאן

 ול- לסוחרים עניים, המוסלמים,׳-לרוב_אךכרים ששמרו בטינה גוברת
ההינדיים. חנוונים

 הפקיסטנית: הלאומית התנועה מייסד עלי, רחמת צ׳אודהרי כתב כך
 גורלם את לשכוח פירושו... הינדיות בארצות מיעוטינו את ״לנטוש

 בסיציליה, השארנו יותר... טובים בזמנים אשר, מיעוטינו של המר
 כיום?״ הם איפה והונגריה. אוסטריה ספרד, פורטוגל, צרפת, איטליה,

 הפונג׳אב באזור עדתיות ומהומות טבח מעשי במהרה. נחפשה המציאות
 על פשטו ואמריטסאר בלהור האוכלוסיה. מכלל 570י־/ המוסלמים היוו שם

 בפונג׳אב רק נהרגו 1947 ליוני 23ל- עד אש. סכינים, כנופיות, הערים
 ליולי עד נסים. החלו והסיקים ההינדים הפחות. לכל אדם, בני 3,200
 אחרים לחלקים גם פשטה הבהלה להודו. הינדים רבע-מיליון כבר נמלטו

חצי-האי. של
 מאה נמלטו 1948ל- עד המזרחית. מבנגל בבהלה בורחים החלו הינדים

 מפני מיעוט, של המעמד מפני הפחד קאראצ׳י. פקיסטאן, מבירת אלף
 ושוד רצח מעשי מפני עמם, בקרב במחסה הרצון במקום. זרים היותם
 מאתים בלבד בפונג׳אב שנהרגו מעריכים שארעו. ביותר הנורא מהסוג

 לא נפגעו אנשים לדם... צמאון ממש "היה קבע: אחד משקיף איש. אלף
ושחיטתם״. הקרבנות של שיטתי מציד כתוצאה אם כי במקרה, סתם

 עד ממש המלאות רכבות משאיות; אפשרית: דרך בכל נמלטו אנשים
 את לעצור מסוגל היה לא דבר שום אך בדרך, נפטרו אלפים מקום. אפס
 לא אנשיהם בקרב שרק ידעו, כאחד ומוסלמים הינדים המנוסה. זרם

להם. יבולע
 אוקטובר. בחודש מפקיסטאן מגיע החל בהיסטוריה הארוך הפליטים טור
 שהזד- תהלוכה היוו וסיקים, הינדים רגלי, אלף מאות משמונה פחות לא

 600,000 בן מוסלמי טור צעד חודש כעבור קילומטר. 73 לאורך נבה
ההפוך. בכיוון נפשות

 אל מהודו נסו מוסלמים מיליון שששה קובעת הרשמית הסטטיסטיקה
עברו וחצי הינדיים פליטים מיליון וארבעה המערבית, פקיסטאן תוך
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 בין ומוסלמים הינדים מיליון 8כ- עברו לכך נוסך הודו. אל הגבול את
 בקנה-מדה אוכלוסין חילופי בסך-הכל המזרחית, לפקיסטאן הודו

 של הזוועות את מהם חסכה מנוסתם נפש! מיליון עשר שמונה מדהים:
 זה את זה השונאים עמים שני של אחת בארץ קיומם פראי. עדתי מאבק
 זה השונים הדדיים, והרג מלחמה של היסטוריה בעלי עמוקה, שנאה

 אילולי בלתי-פוסקים. לחיכוכים רק להוביל היה יכול - פרט בכל מזה
 כעבור מגורשים בוודאי היו לברוח, שלהם האינסטינקט אותם הביא

 שבחילופי ההכרח בדבר המדינות שתי בין הסכם של במסגרתו זמן
אוכלוסין.

 גיסא, מחד הישר השכל על-ידי התבקש אשר את עשו לא היהודים אך
 התחיל אשר את להשלים ההזדמנות כשניתנה מאידך. יהדותם ועל-ידי
 ובכך וההבנה, העצבים החזון, ישראל ליהודי חסרו למענם, הקב״ה

מחר. ושל - היום של האסון זרעי את נטעו

 המחצית במהלך הצורך. ואת ההזדמנות את להבין התחילו שרק חבל
 ״המזל" אל-נבון תורגם ,1948 מאי אחרי השחרור, מלחמת של השניה
 להבדל המערבית ומירושלים מיפו מחיפה, הערבים מנוסת של הגדול
 ערבים הם מאוכלוסיתה אחוזים שארבעים ״יהודית״, מדינה שבין

 בלבד. מעטים העוינים הערבים שבה מדינה לבין במהירות, המתרבים
 פיקוח ותחושת ישר שכל ההבנה הולידה שבהם מקרים אמנם שהיו כך

 אחרי גורשו ועוינות, גדולות ערים שתי ולוד, רמלה ערביי עצמי. נפש
 בארץ נותרו אילו ביהודים. רבות לפגיעות הקצרה התנגדותם שהביאה

 והאסטרטגי הדמוגראפי מצבה היה לירושלים, תל־אביב בין ערבי בריכוז
בהרבה. גרוע ישראל של

 ונראה הגליל, ערביי ביותר, והמסוכן הגדול הערבי הריכוז נותר עתה
 עמדה לא אך הללו. של גירושם את גם ראש בכובד הישראלים ששקלו

החלטתם. נחישות להם

ההתנ ולב הערבי, הגליל של בירתו עיר הנה נצרת הכלל-ערבית העיר
 שונא- הריהו זיאד, תאופיק נצרת, עירית ראש לישראל. הערבית גדות

 הערבי- המיעוט של הפוטנציאלי ומנהיגו במדינה העיקרי הציונות
 הערבים. של והאינטלקטואלי הפוליטי המרכז היא נצרת המסוכן. ישראלי

 האדמה׳ ׳יום מרד תכנית נרקמה שם בישראל. הגדולה הערבית העיר היא
 הערבי האיום היה ומשכיליה מנהיגיה וערבייה, נצרת בלי .1976 של

 לגירושם המפתח 1948ב- היתה ונצרת בהרבה. פחות ישראל על הפנימי
כולו. מהגליל הערבים של
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 כולו והגליל נצרת מערביי משוחררת היתה כיום שישראל היא, האמת
 אשתו עם בקנדה שוב עתה המתגורר קנדי יהודי של מעשיו אילולי

 למדינת גרם שהוא והנזק דונקלמן, בן היהודי: של שמו יעל. הצברית,
שעור. לו אין ישראל
 להדוף עקשנית, לחימה אחרי ישראל, יהודי בבר הצליחו ו948 ביולי

 מחיפה מרמלה, מלוד, מיפו, בבהלה נסו הערבים הערביים. הגלים את
 אחדים שבועות רק אשר היהודיים, הצבאות ואילו אחרות, ומערים

 שהובטח מה״טבח" יהודיה ואת המדינה את להציל לחמו לכן קודם
 מרכז הגליל, קדימה. סוף-סוף נעו הערבית, הליגה ראש על-ידי להם

 הגדוד היחידה, מפקד היה דונקלמן מתמוטט. החל הערבית, ההתנגדות
 זו מחוויה להרויח החליט שנים שלוש לפני נצרת. את שכבשה השביעי,
 ׳נאמנות בשם קידרון פרץ על-ידי בשמו שנכתב ספר ופרסם עליו, שעברה
 ועברית. אנגלית הלשונות, בשתי שהופיע כפולה',

 אוכלוסייתה בל את לפנות פקודה קיבל שדונקלמן למדים, אנו ממנו
 אשר הוא זה צעדו הפקודה. אחר למלא סרב אך נצרת, העיר של הערבית
 בקרב והשאיר מהגליל כללית ערבית בריחה מנע נצרת, את ״הציל״
 והנה הערבי-ישראלי״. ״המיעוט בשם המוכרת פצצת-הזמן את ישראל
דוגקלמן: על-ידי לקידרון שהוכתב כפי הסיפור
 מנצרת. אותנו הוציאו לתוקפה, השניה ההפוגה שנכנסה לאחר "יומים
 העיר, על שנערכה בהתקפה עשר השלושה הגדוד מפקד יפה, אברהם
 של הצבאי כמושלה אותי להחליף כרמל ממשה הוראות עם לפני התייצב
 דבר יעשה שלא אברהם לי שנשבע לאחר רק אך לפקודה, צייתתי העיר.
 אך מוזרה, אולי נשמעת דרישתי לגרשה. או הערבית באובלוסיה לפגוע
זה. לעניו לחשוש ממש של סיבה לי היתה

 מדהימה! פקודה עם לסקוב חיים אלי הגיע לכן קודם אחדות ״שעות
 שלא לו אמרתי הזדעזעתי. נצרת! של האזרחית אוכלוסייתה את לפנות
 כזה צעד יהיה העיר, אנשי על להגן הבטחותינו לאור - כזה דבר אעשה
 חתמנו לכן קודם שעות וארבע עשרים שבקושי לו הזכרתי ומזיק. מיותר

 להזיק שלא התחייבנו שבו הכניעה, מסמך על צה״ל נציגי - ואני הוא -
 יצא. ההוראה, את לבצע מסרב שאני חיים כשראה לאוכלוסייתה. או לעיר

 מחליף שהוא לי לומר יפה אברהם בא שעות עשרה משתים פחות ״בעבור
 סירובי בשל זו הוראה שניתנה בטוח והייתי צבאי, כמושל בתפקידי אותי
 שסרובי נראה, מנצרת הוצאתי למרות אולם ׳הפינוי׳. פקודת את לבצע
 הענין, את שוב שקל העליון שהפיקוד נראה כלשהי. תועלת לו היתה

 ידיעתי, למיטב נצרת. תושבי את לגרש אין שאמנם למסקנה, והגיעו
 גרים נצרת של הערביים ואזרחיה ׳הפינוי׳, תכנית ענין שוב הועלה לא
היום״. ועד מאז בה
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 כל טובחים הם היו הערבים, ניצחו שאילו בכך כמובן, טמונה, הטרגדיה
 יהודי תנאי לכל להסכים שמחים היו זאת, עם יחד בו. שנתקלו יהודי
 ״אנושיותו״ הובסו. שאמנם שתפסו ברגע חייהם, על לשמור בו שהיה

 היא מישראל, מכן לאחר שירד דונקלמן, של וההרסנית המעוותת
מבפנים. ישראל על המאיימת היא והיום הערבים, את שהצילה

 מרמלה, מחיפה, מיפו, ערבים אלפי עמם יחד1 נשארו הגליל ערביי ובכן,
שהס אלא אותם, מלגרש ישראל שנמנעה רק לא הבדוים. ומשבטי מלוד
 משפחות״ לאיחוד ״תכנית במסגרת הבורחים. מן;רבים של לחזרתם כימה
 חזרה הסתננו נוספים אלפים בקירוב. אלך, שבעים של שובם הותר

 למדינה הכניס רודוס הסכם להישאר. הורשו אך בלתי-חוקי, באורח
 פצצת-הזמן של גרעינה הם אלה כל המשולש. ערביי אלך שלושים

 של בצדו ולצנינים בעיניו, לשכים אמנם ונהיו נשארו הם הנוכחית.
 ובסכנה בחוצפתם באיכותם, בכמותם, - והתרבו נשארו הם זה. דורנו
היהודית. המדינה של קיומה המשך לעצם מהוים שהם

 הנה ערב. מארצות ארצה עלו יהודים 700,000מ- יותר אך נשארו, הם
 - הערבים ציונה! - היהודים ומכופלת: כפולה לברכה ההזדמנות

 שם מארצות לאחיהם הביתה השבים יהודים אלפי מאות לארצותיהם!
 היוצאים ערבים אלפי מאות וכנגדם שלהם. היו לא אך בשנים, מאות שהו

שלהם. אחיהם בקרב מחסה ומוצאים ארצם, שאינה מארץ

 ובצפון התיכון במזרח ערבית ארץ בכל כמעט יהודים התגוררו 1948ב-
 - באלג׳ריה ;25,000 - בטוניסיה יהודים•, 300,000 - במרוקו אפריקה:
 - בעיראק ;45,000 - בסוריה ;75,000 - במצרים ;40,000 - בלוב ;150,000
 יהודים מתוך .5,000 - בעדן ;20,000 - בלבנון ;55,000 - בתימן ;145,000

 משפחותיהם חיו שם - לידתם ארצות את המכריע הרוב עזבו אלה רבים
 לבני הביתה ושבו - שוות זכויות ללא מוסלמיות, במדינות מיעוטים כבני
עמם.

 תמורתו ואשר דולרים, מיליארדי היום השווה עצום, רכוש השאירו שם
 יהודי אחת. שחוקה פרוטה אפילו הערביים ממארחיהם קיבלו לא מעולם

 העברת את השלימו לא הישראלים אך הביתה, ברובם שבו אפוא ערב
 למעשה מתבצעים היו כן, עשו אילו היהודית. המדינה מתחומי הערבים
 לחיק הערבים את וגם היהודים את גם מחזירים שהיו אוכלוסין חילופי

אבדה. - הזדמנות-הפז והנה עמיהם. בני
 לשגיאה הביא 1948ב- ההזדמנות את מימשו זה״שלא גדולה, ובמידה
 הפעם - שניה הזדמנות לעמו ישראל אלקי בשנתן ,1967ב- האיומה

 ישראל, נכשל - ושוב המערבית, ארץ-ישראל מכל אויביו כל את לגרש
משפיל. מוחלט, כשלון הפעם
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 איזה ממש! אלקית הזדמנות-פז, איזו .1967 של הימים ששת מלחמת
 ישראל. בני העתיקות, אדמותיהם של לרוחבן שעטו הם בהחמצתה. כשלון

 בעיני שנעשתה תופעה הגאזים, בתאי שהושמד דור של בניו החיילים,
 ימים לפני ממנה אשר הארץ, דיר פרצו הם ליהודים. נרדפת למלה הגוי

 הטבח על נבואותיהם הערבים, של התפארויותיהם נשמעו בלבד אחדים
 המדינה סביב הערבים שהניחו הלולאה, המלכודת, ובא. הממשמש
 )תהלים נמלטנו!״ ואנחנו נשבר ״הפח נופצה. ,1967 במאי היהודית
קכ״ד(.
 דוד נולד שם בית-לחם, והריה! יהודה ארצם. - שעטו הארץ לרוחב
 בנותיה, ואת בניה את מבכה אמנו, רחל שנה אלפים עמדה שם המלך,

 השומרון! ואמותיה. האומה אבות ונקברו חיו שם חברון, שבו. עתה שזה
 והושע הנביא אליהו השבטים, עשרת וגלגל, ויריחו שילה ובית-אל, שכם

 שבו ועתה, דורו... פלשתי את שמשון מיגר שם עזה! ההיסטוריה. ו...
 לקלוט, האדם של ביכולתו המתגרה בצורה בעוז, בחתף, - לגבולם הבנים

השדודה. המולדת את לפדות גבולה, ממסיגי הארץ את לשחרר - להאמין

 ואצבעות חייכה, ההיסטוריה דלתותינו, על התדפק המשיח הזדמנות! איזו
 הארץ את לשחרר ההזדמנות עתה עתה, אבותיהם. באצבעות נגעו הבנים

 שנאת- של באורגיה רקדו לכן קודם שעות ושמונה ארבעים שרק ממי
 בעבר - חלקית - להם עוללו אשר את ליהודים לעולל ונשבעו ישראל,
 לבצע. מסוגלים - היו ואמנם - שהיו הזוועות כל את ביהודיות ולבצע
עתה! לפעול. בא הרגע עתה עתה,

 התחלפו אילו הם, עושים היו מה ידעו הרי להיטבח! הערבים ציפו וכמה
 חלון, מכל לבנים דגלים התנוססו בחברון בתפקידיהם! היהודים עם

 היהודים ותשעה ששים ...1929 של זכרה פחד מפחד, רעדו והתושבים
יהודי... לנקם בהמתינם חברון אנשי של ראשיהם על העיקו שנרצחו
 השטחים, של ערבי תושב אבו-מינשה, מועדי סיפר שנים שמונה כעבור
 חששתי שנחלנו. הקשה התבוסה את לסבול יכלתי ״לא ישראלי: לכתב
 טבחו לא הישראלים החיילים לא-ל, השבח אבל המוני. מטבח אפילו
(.12.12.75 )מעריב, בנו..."

 היו הערבים ציפיותיהם! למרות - אותם שחטו לא ישראל חיילי לא,
 נאמר רק אילו החיילים מגפי את ומנשקים ארצה אפים נופלים בוודאי

 חובתנו ומה עשיתם מה יודעים אתם לכם. המגיע את מכירים ״אתם להם:
 איננו אבו אך במקומנו. עושים הייתם מה יודעים אתם לכם. לעשות
 ארבעים לכם יש לחיות. סיכוי לכם מעניקים ואנו יהודים אנו ערבים:
קדימה!״. הירדן. את ולחצות רכושכם כל את לטול שעות ושמונה

בורחים. והיו היהודים רגלי את מנשקים היו הם
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 אחדים ימים אשר, המכוער העולם ואילו מהם, משתחררת היתה ישראל
 היה נוספת, יהודית לטרגדיה ובהנאה עצורה בנשימה ציפה לכן, קודם

 בששת שהתרחש הגדול הנס לרגל היה שאמנם כפי תדהמה מוכה שותק,
 800,000 של חלום-הבלהות - הסרטן מן נפטרת היתה ישראל הימים!
 הארץ. של ולרחבה לאורכה מתיישבים היו יהודים נוספים. ישראל שונאי

נוסף.... שלב מתקרבת היתה השלמה והגאולה
 האלקים יראת את המירו אשר שבקרבנו והמתיוונים הגויים - לא אך

 תגובת מפני פחד אותו הגדולה. מפני נסו האדם, מפני בפחד בו והאמונה
 ייפגעו שמא העתיקה, העיר את להפגיז שלא לחיילים שהורה העולם,

 להתקדם מפקדיהם בידי נצטוו ישראל חיילי ומוסלמים. נוצריים מקדשים
 צורך. כל ללא - צלפים באש נהרגו עשרות והמבואות. הסימטאות דרך

יהודית. ופחדנות ערביים קליעים בידי נרצחו כולם

 דיין, משה הביטחון, שר מחברון. גורשו לא ואף נהרגו לא הערבים
 שתישאר המוסלמי, לקאדי להבטיח לעיר עט היהודית, התבוסה אדריכל

 אברהם של קבורתם מקום מערה, אותה המוסלמים; בידי המכפלה מערת
 נשללה אליה הכניסה שזכות ולאה, יעקב של ורבקה, יצחק של ושרה,

ערבית. תישאר חברון מוסלמי. אתר להיות תמשיך היא - מהיהודים

 ■הגולן, ברמת סוריה להענשת שהתנגד האדם של אמצאתו היא זו מדיניות
 לא אשר אדם אותו של פחדו היא הרוסיים. בעלי-בריתה יתערבו שמא

 היו שכבר אלה את בכה השיב אף אלא הערבים, את גירש שלא בלבד זו
 שימשה סבא בכפר הגובלת קלקיליה הערבית העיירה הבריחה! בשבילי

 זוחלים הפתנים היו פעם מדי במיוחד. ארסי קן-מרצחים שנים במשך
 בחריקת-שן היהודים ישבו השנים במשך ביהודים. להכיש מקילקליה

ליום. והמתינו
 את נטשו אלפים בבהלה. נמלטה הערבית האובלוסיה היום. הגיע ו967ב-

 ולהחזירם להשיגם לצנחנים הורה דיין משה לירדן. מזרחה ונהרו עיירתם
 חדש! פליטים גל מבינה שישראל ליצלן, רחמנה העולם, יחשוב שמא -

 להשתחרר במקום לעופרת. מעוות בכישוף נהפך הזהב ונדחה... בא... הנס
 להם הנולדים וילדיהם הם - להישאר להם הותר אויבים, 800,000מ-

 מועדי חשש ו967ב- בבנינו. והורגים בכספנו מנקזים הם שעור. לאין
 אני ברירה... אין ״לישראל אמר: הוא ו975ב- הטבח. מפני אבו-מינשה

 ערפאת של התכנית הפלשתינאים... בצדקת עתה מכיר העולם שכל חושב
 אותה״. לאמץ צריכה ישראל וממשלת טובה, היא

 מפני פחדה ועל אומץ-לבה כשלון על לישראל תסלח לא ההיסטוריה
 של מחירם את היום כבר משלמת כולה האומה העולמית. דעת-הקהל
המחדלים.
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 של שובם את להתיר - היום עד מסרבת היא מרוע - ישראל סירבה מדוע
 המתנגד זר גוף הוא מהם אחד שכל הבינה כי ?1948ב- שברחו הערבים

 ״פלשתיניים״. ולארץ לעם והמחויב היהודית המדינה של קיומה לעצם
 הפוטנציאל מבחינת גם חמישי, גיס יהוו השבים שהערבים ידעה ישראל
 להטות העלול ריבויים מבחינת וגם המדינה נגד באלימות להיאחז שלהם
 הנו שובם רעיון ערבי: רוב לטובת האוכלוסין מאזני כף את בעתיד
לא-סביר. אפוא

 מידי התפתחות אותה להתיר מוסרית או הגיונית הצדקה שום אין
 ארץ- ערביי השארת להרחיקם. האומץ או השכל לנו היה שלא הערבים
 אחרים להרחיק והסירוב בפנים, ישראל את יהרסו שמא בלבנון ישראל

 טירוף הם ממש, סבנה אותה היותם למרות לבנון, עד כעת שבישראל
 ביתו גזלת את להתיר מוסרית חובה כל אין דסתרי. תרתי ממש מוחלט,

 בהרחקת רע שום אין הבית. בתוך נמצא כבר שהגזלן מפני רק אדם, של
זממו. את לבצע שיספיק לפני ארצך, את ממך לשדוד שמבקש מי

 נוכל לא איך אם כי הערבים, את להרחיק נוכל איך כלל, השאלה אין
 והפשטנית הפשוטה המדיניות זוהי הרי - כלום לעשות לא להרחיקם?

 זו מממשלה תחסוך בוודאי תעשה״, ואל ״שב של זו, מדיניות ביותר.
 את וגם נועז צעד לנקוט שבהכרח הכאב את גם אחריה מהבאה אף ואולי

 בוא אבל מחר, אותנו יציף לא המבול מנקיטתו. ההימנעות של המחיר
 יחוש זה דור שמשערים. ממה זמן פחות יחלוף השטפון לבוא ועד יבוא,
 באמת, היא השאלה לא, האיום. האש מבול של הבוער החום את כבר
 המבקשים הערבים מן להיפטר בלא ידים בחיבוק לשבת נוכל איך

מבפנים? להשמידנו
 רצון אובדן הלאומי, הקיום חוש אובדן של זה, הוא מוזר צירוף איזה

 מלהושיע להירתע להסס, ישראל ליהודי הגורם הדעת, וצלילות החיים
 את ממנו גזלנו אשר שאנו היא הערבי שאמונת ידוע, הרי עצמם? אן!

 הציונית, התחיה תחילת מאז בארץ יהודים רצחו שהערבים ידוע, אדמתו.
 הטוב שבמקרה ידוע, באיבה. בעודנה היהודים מדינת את להשמיד ונסו
 למיעוט בארץ מרוב נהיה בהשפלתו אשר מובס, אויב אלא הערבי אין הרי

 בחוק מוגדר אופיה ואשר היהודי, העם על-ידי הנשלטת יהודית במדינה
 תרבותית דתית, אתנית, בכל: מאתנו שונים שהערבים לנו, ברור כיהודי.

 שהערבים ידוע, לו. הן זרות היהודים מדינת תכונות ושכל ולשונית,
 ריבויים ושלאור היהודים(, כמו )שלא נפץ חומר כמו כמותית מתרבים
 כבר הערבים יהפכו היהודיים, וההפלה העליה הילודה, ושעורי הטבעי

 הדמוקראטיות זכויותיו במסגרת - השואף ומסוכן חזק למיעוט מחר
 יותר וקיצוניים משכילים שהם ידוע, בעתיד. רוב להיות - ישראל במדינת

 ובמדינת באש״ף לתמוך בגלוי קוראים שלהם שהסטודנטים ויותר,
ישראל. של במקומה שתקום ״פלשתין״
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 דמוקראטיות, בבחירות ייבחרו ערביים כנסת חברי כמה יודעים אנו
 צופים אנו בארץ. מכריע לכה - היהודי השמאל עם בשיתוף - יהוו ואיך
 שכבר יודעים, אנו ובממשלה. בכנסת ׳׳הולם״ לייצוג קריאתם את כבר

 ״אוטונומיה״, כבר התובע ערבי רוב בישראל שלמים לאזורים היום
 אשר המשוחררים השטחים מאזורי יוצאות שהן ככל הגוברות קריאות

 קריאות נשמעות שכבר יודעים, אנו ״אוטונומיה״. הובטחה כבר להם
 ״פלשתינית״ לישות אלה ישראלייים אזורים לסיפוח יגברו( )שעוד

 את ליישם לדרישות הקדמה רק שבכך מבינים אנו על-ידם. שתצמח
 ברור ו. 948 פליטי את ולהחזיר ,1947 משנת האו״ם של החלוקה תכנית

 של או המדינה של יהודית, אדמה שעל על אפילו לוותר שאסור גם, לנו
 ללב האויב את נקרב רק כזה ויתור על-ידי כי המשוחררים, השטחים

 יודעים, אנו ישראל. השמדת יום - לבואו מייחל שהוא וליום הארץ
 לקפרסין או לצפון-אירלנד ישראל את להפוך בה די גדול מיעוט שצמיחת

 לשיגרה. לנו יהיו והרציחות המהומות ההפגנות, והפיצוצים, חדשה,
עולמי. היקף בעלי ומסנקציות מגינוי להימלט יהיה שאי-אפשר לנו ברור

 בייחוד ממש, מדהימים הערבי המיגזר על המוצאים שהסכומים לנו, ידוע
 בעיות הידרדרות ובעת המדינה שכם על הכלכלי העול הכבדת בעת

 שטחי לנו ידועים בכספים. מחסור מחמת היהודיות והכלכלה החברה
 הבלתי-הוקיים המבנים ואלפי הערבים על-ידי שנגזלו המדינה אדמות

 העבודה של המשחיתה השפעתם את מכירים אף אנו על-ידיהם. שהוקמו
 הערבי, הפועל על שלנו הגוברת ההסתמכות ואת הזולה הערבית

 כיעור את מכירים אנו כלכלתנו. של שלמים מיגזרים להשבית שביכולתו
ליהודיות. הערבים בין המיניים והמגעים הזנות התערובת, נישואי

 דעת ומצד ערב מדינות מצד הארץ בערביי התמיכה את מכירים אנו
 ובנסיגה במחלוקת בחולשה, חשים הם איך לנו, ידוע העולמית. הקהל

 שהם ההעזה ואת לטובתם פועל שהזמן בטחונם את ראינו הישראליות.
 השחתתם ואת היהודיות של הזוועתי אינוסן את זוכרים אנו מגלים.

 את מכירים אנו הרוב. היו כשהערבים - היהודים גויות של האכזרית
 מה ואת מדינתם, וכלפי היהודים כלפי חשים שהם המוחלטת השנאה
לעשות. ההזדמנות הימים מן ביום להם תהיה וחלילה, חס אם, שיעשו

 מן להיפטר רגליה על מזנקת היא אין זאת ובכל יודעת, ישראל זה כל את
 ביותר היסודי העצמי הקיום חוש קיומה. עצם על המאיימת הסכנה

 שישתכנעו עד הערבים חיי על שאפשר כמה עד שתקשה מדיניות דורש
 עשתה שגה 30מ- יותר זה ישראל אך לגרשם. יהיה שאפשר עד ללכת,
הערבים חיי עם להיטיב אפשרי מאמץ כל עשתה היא ההיפך. את בדיוק
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 הלאומי הביטוח מן מענקים מקבלים ישראל ערביי בארץ-ישראל.
 להוליד אותם ומעודדת ילדיהם את מסבסדת ישראל הסעד; וממשרד

 יכולים והם שהוא, סוג מכל לאומי בשרות אותם מחייבים אין ילדים. עוד
 צבאי בשרות חייבים היהודים ואילו ,18 מגיל כבר להתפרנס על-כן
 אלא משלמים שאינם או מסים, משלמים אינם הערבים הגיל. באותו
 על מתיישבים הערבים עולם: תחת נאנקים היהודים ואילו מזער, מעט

 מתעלמים השלטונות ואילו בלתי-חוקיים, בתים ובונים המדינה אדמות
 השמדת את מבפנים ולתכנן להישאר לערבי לו שעדיף בכך פלא היש מכך.

ישראל? מדינת
 בכיה של קלסית דוגמא כמובן, מהווים, 1967ב- ששוחררו השטחים
 השליכה בפרט ריין ומשה - בכלל ישראל שממשלת בלבד זו לא לדורות.

 ערביי מקללת ארץ-ישראל את לפטור הזדמנות-הפז את האשפה לפח
הישא את שתבטיח מדיניות על הודיעה שעוד אלא ועזה, שומרון יהודה,
 לערבים שאפשרה הפתוחים', 'הגשרים מדיניות הונהגה המאושרת. רותם
 שהצילה רק לא זו גישה האחרות. ערב ולמדינות לירדן תוצרתם את לייצא
 שכמוהו לעושר השערים את לפניהם פתחה אף היא כלכלי, מחורבן אותם

 חקלאי עורף נצטבר הימים ששת מלחמת לאחר מיד מעולם. הכירו לא
 ולארצות לירדן אותו ייצאו שתמיד עודף השטחים, ערביי במחסני עצום

 היתה והשומרון יהודה של כולה הכפרית אוכלוסייתה הפרסי. המפרץ
 אסון ראשיהם על ממיט הדבר היה תוצרתם, התקלקלה אילו בכך. תלויה

 בתנאי שלהם שהחיים לכך ברורים וסימן אות משמש והיה כלכלי,
קשים. יהיו הכיבוש

 מהתמוטטות. והשומרון יהודה ערביי את מה משום הצילו הישראלים אך
 מצב על רבה באהדה כתב ״הארץ״, עתון של הליברלי כתבו מרקוס, יואל

 ״הודות (:1968 )יוני/יולי ״מידסטרים״ היהודית, הסוכנות בבטאון זה
 המלחמה מאז כלכלית. מהתמוטטות המערבית הגדה ניצלה זה... לסחר
 ביותר נאמד שערכן סחורות הכיוונים בשני הירדן גשרי את עברו

 הטוענות משאיות לראות אפשר בגרה מקום בכל דולר. מיליון מארבעים
ה הזיהוי לוחיות את מחליפות הן אלנבי לגשר בבואן הקציר: את

 את מוכרים שם לעמאן, וממשיכות ירדניות, בלוחיות שלהן ישראליות
המסורתיים״. ללקוחותיה התוצרת

 מעבר הרבה יהודה-שומרון-עזה ערביי את העשירה ישראל ממשלת
 וערביי בשטחים, עתק סכומי הושקעו ביותר. הוורודים לחלומותיהם

 ביותר. המעודכנת הישראלית הטכנולוגיה על-פי והוכשרו אומנו המקום
 בשטחים החקלאי הייצור ש״צמח (4.4.76) לשמוע שמחה אכן ישראל

בעולם אחר מקום מבכל יותר מהיר בקצב ישראל על-ידי המנוהלים
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 הוא החקלאות. משרד מנכ׳׳ל איילנד, ראובן היה הנואם !״1968 מאז
 הכנסתם קפצה שנים שמונה שתוך בהודעתו, הישראלים לבבות את שימח

 )עליה $666-ל $133מ- ושומרון יהודה איכרי של הממוצעת השנתית
 הממוצע. המצרי הפלאח של מזו 4.5 פי גבוהה זו ושהכנסתם !(,5000/0 של

 מעבר יצוא, ולתמריצי להלוואות לאשראי, גם זוכים ש׳׳הם הוסיף הוא
מישראל״. מקבלים שהם המקצועי לסיוע

 עבודה שחיסל נמוך שכר תמורת לעבוד לישראל נהרו מהשטחים פועלים
 מוסר את שהרס זולים שחורים״ ״עובדים של קבוע מאגר ליצור יהודית,
 מסים, שילמו לא הם בערבים. ישראלית תלות וליצור היהודי, העבודה

 ושעל, צעד בל על בתים בניית שרחשו שגשוג לאזורי נהיו והשטחים
 לכפרים, עתה שהוזרם החשמל על-ידי שהופעלו מכשירים מלאי בתים

הישראלים. בוא לפני עליהם חלמו שלא חפצים ועוד בתי-שימוש ומלאי

 לדברי מאד. רבה וחרות מקומית אוטונומיה מידת התאפשרה לערבים
 כה לנוע התושבים יכלו תחתיו אשר כיבוש היה לא ״מעולם מרקוס:

 אף היה מרקוס של אושרו אחד!״ חמוש בחייל להיתקל בלא בחופשיות...
 מזכ״ל לפנים שהיה ומי עכשיו״ ״שלום אוהד אבינרי, שלמה של אושרו
 ״המינהל (:1970 )יוני ״קומנטרי״ בירחון אבינרי אמר החוץ. משרד
 התפיסה מבריקה... אמצאה מהווה ישראל... על-ידי שהוקם הצבאי

היומ בעניניהם להתערב הצבאי המינהל שימעיט שככל היתה הכללית
 השלטון שלמות היא כיום התוצאה ייטב: כך האוכלוסיה, של יומיים

 החוק נותרו כמו-כן ובעזה; המערבית בגדה הערבי העצמי העירוני
בשטחים״. בתוקפם המצרי והחוק הירדני
 הימנעותה היתה זו מבריקה״ ״אמצאה של האמיתית תוצאתה כמובן,

 טענה העולם כלפי אשר השטחים על ריבונותה את מלהחיל ישראל של
 גונבי אמנם שהיהודים הכל, את ששכנעה הימנעות - יהודיים הם כי

והישא היהודים של הנמוך הפרופיל בהן. ו״מחזיקים״ הערביות האדמות
 לערבים הוכיחו העצמי, העירוני והשלטון הערביים החוקים של רותם

 זו הרת-אסון מדיניות בלבד. ארעית ישראל של שנוכחותה המקומיים
 והולידה יהודית הדרך_לריבונות את חסמה הערבים, יציאת את _מנעה

היום. של והמרידות הרציחות המהומות, את

 העתידה בהיסטוריה רק אשר דיין, משה אלא היה לא המדיניות אדריכל
ב הישראלית לטרגדיה תרומותיו כל יפורטו תקופתנו על להיכתב

 אינו סותרות, בעמדות לדגול יוצאת-דופן יכולת בעל כאדם התהוותה.
 בלתי- - אולי - ואפילו אידיאולוגי, כושר כל חסר כמו ״מעשי״ כך כל

,1968ב- ישראל, של עצמאותה ביום לעתונות שהעניק בראיון שפוי.
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 שאין שקבע, אחרי עצמו. ועל השטחים על מהשקפותיו חלק דיין חשף
 המשיך: האחרות, ארצות-ערב עם הערבים של מגעם את לנתק
 הביתיים, בעניניהם יתר-על-המידה להתערב לנו אסור היהודים ׳׳אנו
 שנבחרים בדרכים שלהם, המשפט בבתי שלהם, החינוך במערכת כגון
 את לחיות להם להרשות עלינו וכו', בעתוניהם ונציגיהם, מנהיגיהם בהן

 הגדה ערביי יתנגדו שלא לי נדמה האלה, התנאים שני יקוימו אם חייהם.
 לנכונותם בנוגע הכל, בסך בחברון... יהודים שיתגוררו לכך המערבית

 היום טובים שהסיכויים לי נראה אלה, לצד אלה עמנו לדור הערבים של
הערות. לכך להעיר צורך כל אין בעבר׳׳. אחר זמן בכל שהיו מכפי

 בשנות ניכרות הזאת והמתקדמת המבריקה״ ״האמצאה של תוצאותיה
 היהודים ששת טבח יהודים. של והירצחם השינאה המרידות, המהומות,

 נובעים אלה כל - האוטובוסים פיצוץ באבנים, חיילינו רגימת בחברון,
 עד אפילו לכת הרחיקה ישראל של המתקדמת מדיניותה זו. ממדיניות

 באפריל והשומרון יהודה ערי לראשי בחירות של עריכתן התרת כדי
 עיריה. בכל כמעט אש״ף לתומכי מוחץ ניצחון - הבחירות תוצאות .1976

מ חאלף כרים צהל כאלה״, לתוצאות ציפו לא - נדהמו ״הישראלים
רמאללה.

 שר התרה 1979 לינואר 23שב- החריפו, כה וההתקוממויות המהומות
 בשטף "להסחף להם שאל וישראל, שומרון יהודה, בערביי הישראלי החוץ

 לשמוע מוזרים דברים ביוקר״. כך על ״ישלמו אחרת הקנאי״, האיסלאם
דיין... משה הוא הלא - בגין מר של החוץ שר של מפיו

 היא מוחלט. מכשלון אפילו הגרועה ישראלית מדיניות פשיטת-רגל;
 מכל להיפטר ו967ב- לישראל הוענקה ההזדמנות קורעת־לבבות. טרגדיה

 שאפילו דבר ישראל. של בגרונה לעצם להיות העתידים השטחים, ערביי
 מפני ביראתם - ישראל הממשלה, דיין, בנקל. להבינו מסוגל היה ילד

 מחיר את ישראל משלמת היום זו. הזדמנות דחו העולמית, הקהל דעת
יוהרתה.
 את מבטיחה גם וחרות שפע חיי לערבים המתירה ליברלית מדיניות

 ישראל מדינת את להשמיד מאמציהם המשך ואת בארץ הישארותם
 להיות חייבת זאת - לארצותיהם מהארץ לצאת חייבים הם מבפנים.

 על ולהקשות להכביד יש זו, ממדיניות כחלק ישראל. של מדיניותה
לאומי. אסון מישראל וחוסכים הגירה מעודדים כך פה. חייהם

 תכנית בארץ-ישראל, הערבית בבעיה לטפל תכנית-חרום לאמץ מציע אני
 האזרח, שבין והאמיתיים ההגיוניים היהודיים, היחסים על שתושתת

והמדינה, האומה

223



 של אופיים את להבהיר להלן המפורטת התכנית את לאמץ מציע אני
 אזרחיה: שאינם מי של מעמדם ואת אזרחיה, ושל המדינה של האומה,
 המדינה )שטחי מארץ-ישראל הערבים להעברת המסגרת את ולהכין

(:1967ב- ששוחררו והאזורים
 טוענים ועריצים שוטים רק העם. צרכי את לשרת קיימת המדינה, הארץ,
 מקור, להם העם. השבט, בית-האב, המשפחה, היו בתחילה אחרת.

 היא ומוגדר. מסוים תפקיד לארץ משותפים. וייעוד מורשה היסטוריה,
 חייהם את לחיות להם ולאפשר בו, להיכלל ככלי העם את לשרת קיימת

 אינה המדינה הלאומיים. מורשתם ואת יעדם את להגשים הייחודיים,
 למדינה אין הגשמתו. לכדי להגיע לעם ולאפשר זו, מטרה לשרת כלי אלא

 המדינה ושל הארץ של ואופיין זהותן משלהם. סמכות או רצון לארץ או
 אינן מצייתות: הן מצוות, והמדינה הארץ אין העם. על-ידי להן ניתנים

שמו. את להן הנותן העם למען רק קיומן משרתות: הן מפקדות,
 מורכב הוא כך היותו ובתוקף הארץ, על האדונים הבעלים, הוא העם

 ברור לאומה, או לעם לשבט, למשפחה, בן שאינו מי המדינה. מאזרחי
 עם כלשהו מחייב חוקי קשר אפילו או אדנות או בעלות כל לו שאין

 יכולים, נכרים העם. האומה, בני אינם שהרי אזרחים, אינם הארץ.
 היהדות שהם ובמשמעת בתהליך ובאומה בעם לחלק להיות כמובן,

במדינה. להתאזרח גם יוכלו כך רק אך וההלכה.
 הכה הסמכות, הרצון, אדמה שלפיסת טוען אשר זה הוא הגיון איזה

 בני-אנוש הרי במהותם? להתחשב בלי אזרחות, עליה לדרים להעניק
 יושביה. את מגדירה הארץ אין - להיפר ולא הארץ. את המגדירים הם
 עצמה הארץ שהרי בארץ, חי שהוא מפני ״ישראלי״ נעשה אדם אין

 להיות אפשר ישראל. עם של עליה וזכותו בעלותו רצונו, על-ידי מוגדרת
 מגורים על-ידי ולא ישראל, לעם ההצטרפות על-ידי רק ״ישראלי״

העם. של שרותו כלי אלא שאינה בארץ
 על הבעלים על-ידי מוכרעת בארץ לחיות לא-יהודים של זכותם ובכן,

 התרת תושב״. "גר של היהודי המושג לפי - היהודים - אזרחיה האדמה,
 על הבעלים על-ידי מוכרעת הלא-יהודים של סילוקם או הישארותם

 הארץ אשר והאומה העם טובת ועל-פי הזאת, התפיסה על-פי האדמה
ייקבע: הבסיס, שזהו בשמוסכם הן. שלהם והמדינה

 להגדרת הבלעדי היסוד תהיה האומה לבין המדינה בין שהזהות )א(
 למען ורק אך וקיימת קמה ישראל מדינת ישראל. מדינת של האזרחות

 העם של דירתו בית היהודית, המדינה את מהווה ובכך היהודית, האומה
 היהודית. במדינה אזרחות להקנות בכחה היהודי בעם חברות רק היהודי.

 זכאים - שהם מקום ובכל הכלל, מן יוצא כל ללא - היהוד־י העם בני כל
אינו היהודי העם בן שאינו ומי היהודית, במדינה לאזרחות אוטומטית
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 במסגרת לקנותה אפשר ישראל בעם חברות זו. מעין לאזרחות להגיע יבול
 בארץ לגור רשאים יהודים שאינם מי וההלכה. היהדות של המשמעת

 על-ידי שייקבע מרבי למספר ועד פוליטיות, זכויות וללא אזרחות ללא
 לא מדינה שום היהודי. העם ושל המדינה של הבטחוניים שיקוליהם

 אזרחיה, שאינם מי של בלתי-מוגבל למספר מגורים זכות להרשות תוכל
 תושב גר כל של השהות רשיונות כלל. משנה אליה הללו של יחסם ואין

מחדש. מקרה כל ייבדק השנה בתום לשנה. יהיה תקפם
 החופשי מרצונו לעבור יוצע ארץ-ישראל של ערבי תושב שלכל )ב(

 כל בחירתו. לפי אחרת, ארץ לכל - אפשרות תהיה אם - או ערבית, לארץ
 כספי במענק יזכה רכושו, על מלא באופן יפוצה זו להצעה המסכים
 מקצועית )והכשרה המערב למדינות כניסה לאשרות ראשונים ובזכות

 גוף על-ידי ייקבע רכושו על ההולם הפיצוי סכום תידרש(. אם מתאימה,
 הזה בגוף והוגנים. קבועים בשעורים יבוצעו והתשלומים נייטרלי,

 זכו טרם ואשר מיליארדים שהפסידו ערב מארצות יהודים חברים יהיו
 בחובות התחשבות תוך יבוצע רכושם על הערבים פיצוי כלשהו. בפיצוי

 מדינות מארצותיהן. שעלו היהודיות לקהילות ערב מדינות שחייבות
 ללא שהוחרם היהודי הרכוש תמורת את לתרום יידרשו הערביות הנפט
 חודשיים, של לתקופה תקפה תהיה והמענק הפיצוי הצעת פיצוי. מתן
 ייכנס אחרי-כן ראש. בכובד אותה לשקול הארץ ערביי לכל לאפשר כדי

ג׳. שלב לתקפו
 היהודית, למדינה אמונים להצהיר יידרש ההצעה את הדוחה ערבי )ג(

 היהודי העם של ביתו ארץ-ישראל בהיות הכרתו את שתביע בנוסחה
 ישראל עם של והמוחלטת הבלעדית בזכותו מלאה,וכן יהודית ובריבונות

 אזרחות, ללא ישראל, כתושב יישאר זו דרישה על-פי שינהג מי עליה.
 הזכות )כגון פוליטיות זכויות וללא לאומית לריבונות תביעות ללא

 זכויות לו יישמרו אך היהודי, לעם בן שאינו מאחר בבחירות(, להצביע
 החברתיים הדתיים, הכלכליים, התרבותיים, חייו את לחיות - פרטיות

 רק מעתה שיוענקו שונות ממשלתיות הטבות ללא אך והקהילתיים,
 אזרחים שאינם תושביה מספר את תגביל מצידה המדינה המדינה. לאזרחי
הבטחוניים. לשיקוליה בהתאם

 במענק, יזכה לא אך רכושו, על יפוצה כזה מעמד לקבל המסרב ערבי )ד(
 לכוח, להזדקק בלי תבוצע העברתו מערבית. לא אך ערבית, לארץ ויועבר

 פיצוי. כל וללא בכוח יועבר בסירובו, הערבי יעמוד אם אבל אפשר, אם
 בין החוצה לאזור או הירדן או הלבנון לגבול יובאו המועברים הערבים
למצרים. ישראל

 למדינה אמונים שבועת שנשבע לאחר הישארותו שתאושר ערבי )ה(
- בטחוני או לאומי אופי בעל בפשע לאחר-מכן יורשע אם היהודית,
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 הארץ מן יורחק אלא יכלא, לא - כזה לאיש ביודעין המסייע כל וכן
פיצוי. כל ללא
 השלכותיה יוסברו בעיקר העולם. ליהודי היטב תובהר הערבים בעית )ו(
 את לממן יתבקשו העולם יהודי כאן. המפורטת בדרך תיפתר לא אם

מימון-חירום. ההגירה תכנית
 שנים שלוש של תקופה לעבוד יידרש אזרח שאינו תושב כל בינתים: )ז(

 לאחר-מכן ;18 לגיל בהגיעו תחול זו חובה עבודה. גדוד של במסגרתו
 ללימודים יתקבל לא ערבי שום שנה. מדי חודש של תקופה יעבוד

היהודית. למדינה אמונים יישבע אלא-אם-כן אוניברסיטאיים
 מתשלום התחמקות תורשה ולא ישראל, מערביי במלואם ייגבו מסים )ח(

 ערבים, בידי אדמה תפיסת למנוע תקיפה מדיניות תונהג כמו-כן מסים.
חוקית. בלתי בניה וכן
בלבד. לאזרחים יוגבלו הלאומי הביטוח תשלומי )ט(
 ליהודים, עבודה גדודי יוקמו והלאומי הצבאי השרות במסגרת )י(

 מקיף ציבורי מסע ינוהל זאת עם יחד פיזית. עבודת-כפים לעבוד שיוכשרו
יהודיים. פועלים העסקת למען

 בעיתם נפץ. חומר הטעונה פרשה היא בישראל והמצוקה העוני שאלת
 בשל סביר דיור למצוא יכולים שאינם הצעירים הזוגות של הנואשת

 המקנים במוסדות המחסור חמלה׳, המעורר החינוך מצב המדהים; מחירו
 מסתכמים אלה כל - המאמירים מצרכי-היסוד מחירי והכשרה; ערכים
 אזרחים. במלחמת ואף מהומות בצורת להתפרץ העלולה חברתית בבעיה

 לאשכנזי. ספרדי בין לעני, עשיר בין שנאה למרכזי נהיות השכונות
 עתה עד אחרים. יסודיים וצרכים עבודה דיור, לספק משאבים דרושים

הנחוצים. הכספים היו לא פשוט

 שנה כל להעביר לממשלה תאפשר מהארץ הערבים מרבית הרחקת
 לרווחת - הערבי המגזר צרכי על הוצאו שקודם - רבים מיליארדים

 לממן כסף מספיק שאין על בוכה השמאל היהודיות. המצוקה משפחות
 כל שטות! המצוקה. בשכונות הפרויקטים את וגם היישובים את גם

 והסעד הלאומי הביטוח תשלומי במסגרת היום המבוזבזים הכספים
 והכבישים התברואה הבריאות, מתקני הערביים, בתי-הספר לערבים,
 להקדישם אפשר הללו הכספים כל - שלהם השרותים יתר וכל לערבים,

 היהודים מצוקת להקלת הן אותם לנצל אפשר החיוניים. היהודים לצרכי
 אפשר יהיה הערבים הרחקת לאחר היהודיים. היישובים לביסוס והן

 הצר הסרת לקראת רק לא גדול צעד הריהי הערבים הרחקת כן. לעשות
מקרבנו. הצרה הסרת למען גם אלא
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 שייקנה - שלמים כפרים שדות, בתים, - הערבי הרכוש רבים. יתרונות יש
 תכנית במסגרת הצעירים הזוגות של לרשותם יועמד הממשלה על-ידי
 חברתית אסטרטגית, כולה: למדינה משולשת ברכה - האוכלוסין לפיזור

וכלכלית.
 המדינה, אדמות על הסיטונאית להשתלטותם קץ תשים הערבים יציאת

סוגיו. בל על היהודי היישוב לצרכי אדמות אותן להקדיש ותאפשר
 הרעועה כלכלתנו על חמורה מכה תנחית לא הערבים הפועלים יציאת

 העבודה שפעת בשל ממשית: לברכה תהיה היא אדרבה, בלאו-הכי;
 וכך גופנית, עבודה מכל כפיים מעבודת היהודים התרחקו הזולה הערבית

 הגיעו ואח״ב הערבים את היהודים ניצלו בה אשר חולנית, חברה נוצרה
 הקשות, החיוניות העבודות לביצוע הנוגע בכל עליהם הסתמכות לידי
 קשור בכל הערבים שחוללו מה חברה. שום לקיים אין בלעדיהן אשר

 בלבד, משבר היה לא כפיים בעבודת לזלזל שלמדה היהודית למנטליות
 העבודה נהפכה מכאן יהודיים. בפועלים חריף מחסור נוצר כן ועל

 ערבית בעבודה הזאת התלות שבהכרח. לדבר שבמותרות מדבר הערבית
 ילדים שכירת ממש. של סכנה אף היא - לנו לאומית חרפה שהיא רק לא

 משום בה שיש בלבד זו לא עבדות שכר אלא שאינו בשכר ערביים ונשים
 נמוך, כה שכר תמורת לעבוד יכולים שאינם מיהודים, עבודה מניעת

 היהודי האופי את המשחיתות מוסריות וזוועה חרפה משום בה שיש אלא
מיסודו.

 מעבודת בתוצאה פיזית מתחזקים שהערבים היא האמת אלה, לכל נוסף
 מכאן ומתרופפים. נחלשים היהודים ואילו בה, עוסקים שהם הכפים

 המעורבת. האוכלוסיה בעלות בערים יהודים נגד שבוצעו התקיפות
 הערבים את מביאה המפעלים על-ידי הערבים שכירת עצם וכמובן,
בפרט. מיני רקע על והתקיפות בכללו הפשע שעורי את ומקפיצה העירה,

 ברירה באין לעבוד, היהודים ייאלצו ערביים פועלים ללא ישתנה. זה כל
 חריף ארצי מחסור נוכח הוגן. שכר לשלם היהודיים המעבידים ייאלצו
 יהודית, עבודה של מדיניות-חרום לאמץ הממשלה תיאלץ עובדות בידים
 אחר. לאומי שרות או הצבאי השרות במסגרת עבודה״ ״גדודי יוקמו

 וירכוש מעשיים, במקצועות מעמיקה בהכשרה יזכה צעיר חייל כל
 העל- לימודיו את לסיים יורשה לא תלמיד שום כפים. בעבודת נסיון

 ישרת אלא-אם-כן לאוניברסיטאות, כסטודנט יתקבל לא וכן יסודיים
כפים. עבודת שעיקרו לאומי בשרות שנה מדי חודשיים
 בפני ממש של כאתגר השטחים את תפתח מהארץ הערבים הרחקת

 בבל להתיישב ההזדמנות היהודי. הנוער בפני - ובראשם העולם, יהודי
 עם ישירות בכך ולהתמודד התנ״כי הרקע בעל ישראל בשטחי מקום

קרצה. לא שמעולם בפי לנוער תקרוץ ההיסטורי היהודי הייעוד
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 למרד׳/ ׳׳הסתה כאלה תכניות מכנים הערבית ההגירה יזמת מתנגדי
 להסתה הגורם הוא הוא ישראל מדינת של קיומה שעצם היא האמת אך

 ירושלים; במזרח יהודיים מוסדות ושל היהודים של נוכחותם ולמרד.
 ושל תל-אביב של קיומן עצם הגליל; את ל״ייהד״ ממשלתיות תכניות

 לשנאתם המסיתים אלה - ״פלשתין׳׳ של תלה על העומדות ״ישראל״
שלהם. ולחלומות-הנקם הערבים של

 מפעילי וייץ יוסף חדש. רעיון אינו מארץ-ישראל הערבים העברת רעיון
וכתב: הערבים בבעית בבהירות הבחין הקק״ל
 גם עמים לשני בארץ מקום שאין ברור להיות צריך עצמנו לבין ״בינינו

 השכנות, לארצות הערבים את מכאן להעביר אלא אחרת דרך אין יחד...
 העתיקה״. וירושלים נצרת לחם, בית אולי מלבד כולם, את להעביר

לבנים״(. ואגרותי ״יומני וייץ, )יוסף

 נחמני יוסף על-ידי והושפע הגליל בייהוד נמרצת תמיכה תמך וייץ
 בתזכיר מתגלה נחמני של החריפה הבנתו מהקק״ל. הוא אף הותיק,
 ערביי בעית בדבר ,1953 בינואר בן-גוריון דוד הממשלה לראש ששלח
 הארץ של זה בחלק מאוחרת ערבית קבוצה של קיומה ״עצם הגליל:
 ימלא הזמן בבוא האזור... על לזכותם לטעון ערב למדינות הזמנה מהווה

 העולם מלחמת בתחילת שבצ׳כיה הגרמנים של תפקידם את )הגליל(
השניה...״.

 בערבים: שרן לסימפוזיון 1968ב- הודיע המעוצבן אורבך אפרים פרופסור
 את לפתור 'בפשטנות הציע שבו הזז, חיים הסופר עם ראיון ״קראתי

 מיליארד שלושה לנו עלתה המלחמה הבאה: בצורה הערבים בעית
 מכאן" אותם ונוציא מיליארד, שלושה עוד לערבים ניתן הבה - לירות

 - בעיניו מפורסמת. יונה הוא אורבך (.1968 אפריל )״מידסטרים״,
 עצמו לאורבך אבל לא, אולי ״מאלפים״. הזז דברי היו לא. - לדבריו

פתרון. כלל אין

 כפתרון פיל הלורד בראשות הבריטית המלכותית הוועדה הציעה 1937ב-
 האחת מדינות, לשתי פלשתינה חלוקת את היהודי-ערבי לסכסוך אפשרי
 ן להעביר הוועדה הציעה זו מתכנית כחלק ערבית. והאחרת יהודית

 לשטח המתוכננת היהודית המדינה של משטחה ערבים אלף כמאתים
 הגדול בפלג ובייחוד זה, בענין הציונית בתנועה גדול ויכוח קם ערבי.
 גם שהיו המפלגה, של המרכזיות הדמויות מן שתים במפא״י. - ביותר

 המוצעת. בהעברה עוז בכל תמכו כולה, הציונית בתנועה מרכזיות דמויות
 האוכלוסין העברת ״ענין מפא׳׳י: ודובר אידיאולוג כצנלסון, ברל קבע
 שכן טוב לגמרי, בזה שקט מצפוני אסור. או מותר ויכוח: אצלנו עורר
לא. בודאי ואנחנו העברתם, ע״י יפסידו לא הם קרוב. מאויב רחוק
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 הצדדים. שני לטובת ישובית פוליטית רפורמה זו הרי - אחרון בחשבון
 כי דעתי על עלה שלא אלא בפתרונות... הטוב זהו כי סברתי מכבר זה

 האמנתי שכם. לסביבות פירושה ישראל׳׳ לארץ מחוץ ׳׳אל ההעברה
 דבריו )מתוך ולעיראק...״ לסוריה לעבר עתידים הם כי מאמין ועודני

(.1937 התאחדות׳/ - ציון)צ.ס.( פועלי ״איחוד במועצת
/

 היה המוצעת היהודית המדינה מתחומי הערבים בהעברת האחר התומך
 ! ליולי 29ב- ישראל. של הראשון ממשלתה כראש לכהן היה שעתיד מי

 בתוך לכפר מכפר ערבים להעביר יתכן ״אם בן-גוריון: דוד אמר 1937
 מוסרי או פוליטי נימוק איזה למצוא קשה - הבריטי המנדאט תחומי

 לשטח יהודי שלטון תחת העומד משטח הערבים אותם העברת עד
 מוסרית וקפדנות יתירה חסידות מתוך גם ערבי... שלטון תחת שיעמוד

 תנאים גם למועברים המבטיחה להעברה להתנגד אפשר אי מכסימלית
 שיתישבו הערבים בשביל מכסימלי. לאומי בטחון וגם מספיקים חומריים
 מאוויהם של ושלם מלא סיפוק משום זו בהעברה יהא ערבית במדינה

הלאומיים...״.

 ארתור הערבים. העברת על שדיברו היו הראשונים הציונות דוברי מבין
 בצפון- וחומס חלב ליד קרקעות יקנו שהציונים ,1911 במאי הציע רופין

 מוצקין לאו גם ארץ-ישראל. ערביי של החדש יישובם של למטרות סוריה
 הציונית ההסתדרות לנשיא להיבחר היה שעתיד סוקולוב, נחום וגם

 והעקבי העיקרי הרעיון אוהד הערבים. העברת רעיון את שקלו העולמית,
 לערביי מדינה שתבע זנגויל, ישראל היהודי-אנגלי הסופר היה ביותר

הסעודי. בחצי-האי שתוקם מדינה ארץ-ישראל,
 את לראשונה כשהעליתי ההתעוררות. של ראשיתה קיימת היום גם

 היו חיפה, באוניברסיטת שנשאתי הרצאה במסגרת ו972ב- הנושא
 אותי האשימה מאיר גולדה הממשלה ראש בהחלט. שליליות התגובות
 כתרי לראשי קשרה העתונות ואילו הערבים, ברגשות בפגיעה בפומבי

 ביותר החריפים מתוקפי אחד אחרים. ומאמרים מערכת במאמרי רשע
 כאשר למרד, בהסתה הואשמתי 1973ב- שמיר. משה הלאומני ה׳׳נץ״ היה

 מסע יזמה ״כך״( תנועת )לימים, בארץ-ישראל יהודית להגנה הליגה
 תגובות שבאו רק לא להגר. המעונינים בידי לסייע ישראל ערביי בקרב

 אלא המשוחררים, והשטחים המדינה רחבי בכל מהערבים חיוביות
 באזור, מלאה במשרה למעני עבד בגליל פסוטה מהכפר ישראלי שערבי

 מספר יש - זה מכל הלקח מעוניינים. של רבים שמות למעננו וריכז
 בכך אין מערבית. לארץ ולהגיע המדינה את לעזוב המעוניין ניכר ערבים

 לעשות שישמחו מישראל רבים יהודים האין - להפתעה מקום שום
כזה? צעד בדיוק

229



 ועקשנותנו נחישותנו זכו ״כך״, ולתנועת לי קשות שנים הבאות, בשנים
 דרמטי מפנה שחל רק לא לגמולן. - והמעצרים ההשמצות גלי למרות -

 אלא מארצנו, הערבים בהעברת הצורך לשאלת כולו הציבור של ביחסו
 הגיעו לא אמנם בנאומיהם. הנושא את מזכירים החלו שונים שאישים

 שלא ערבי של העברת-חובה לתבוע הדרושים להבנה או לאומץ עדיין
 עוד מדברים והם אזרחות, ללא ישיבה זכות של אלה תנאים עליו יקבל

 של לכוחו הוכחה הם הנכון. בכיוון נעים הם אך ״הגירה-מרצון״, על
נחוש. אך קטן קטליזטור

 על ביותר, המפורסמים צה״ל מגיבורי הר-ציון, מאיר כתב 1979 בינואר
 ולהרוג משאיות על אותם להעלות שצריך אומר לא ״אני הערבים:
 בירדן אלא פה, לגור כדאי להם יהיה לא שבו מצב ליצור צריך אותם...

אחרת...״. ערבית מדינה בכל או בסעודיה או

 הנודעה, הישראלית המלחינה של מפיה לתשואות זבו הר-ציון דברי
 ״הגירה (:9.2.79)״דבר״ בעתון שכתבה זהב״(, של )״ירושלים שמר נעמי

 עשויה חיובי... רצון ומתוך הדדי כבוד מתוך תיעשה אם מישראל, ערבית
הנכון״. הפתרון להיות

 לין אמנון ח״כ אמר בשטחים הערבי הטרור על בכנסת דיון ובמסגרת
 של המוני גירוש בפעולות לפתוח ״יש (:1976 למאי 18ב- )כבר מהליכוד
 מעבר אל ולהעבירם - ובמהומות בהפגנות שהקזתתפו שלמים, ציבורים

וילדים״. גברים נשים, לגבי אמור הדבר לגבול.

 או, לעשות. שיש מה כל את הבינו וטרם מיעוט, עודם אלה אנשים אך
 תרבה. ועוד רבה ההתקדמות אך מפורשות. לדבר האומץ להם חסר אולי,
 אמנם הספרדיות, לקהילות בנים בעיקר רבים, שישראלים יותר, חשוב

מאונם. או מרצון הערבים, העברת של במדיניות ותומכים מבינים,

 הם ישראל ערביי של חייהם שלפיו השורר, למצב קץ לשים יש בינתים
 והמתנה החיים של החומרי הצד ניצול תוך מחובות השתמטות חיי

 ממסע כחלק חייהם, על להכביד יש לישראל. קץ שתשים לדמוגראפיה
הארץ. את לעזוב לשכנעם מכוון

 ומחוקי מסים מתשלום הסיטונית להתחמקותם קץ לשים קודם יש
 עם פעולה שישתף ודייקן יעיל ממשלתי משרד להקים יש מקרקעין.

 ערבים השתלטו שעליו המדינה מאדמות מגרש כל לאתר הגבול משמר
 ועונשי קנסות ויוטלו ייהרס, בלתי-חוקי מבנה כל חוקי. בלתי באופן
ה התחייבות תמורת שיבוטלו עונשים מקימיו, על כבדים מאסר

ב השינוי במסגרת לערבים שהוחכרו מדינה י אדמות להגר. עבריינים
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 יבוטלו. החבירה חחי - המאוחרות השבעים בשנות הממשלה מדיניות
 וה- הטובות סיבותיו על - והמשולש הגליל ייהוד על בפומבי יוכרז

 בעליהן פיצוי תמורת זו, למטרה יופקעו וקרקעות - בהחלט מספיקות
 המדינה לשטח שחדרו הרבים ועזה שומרון יהודה, ערביי הולם. פיצוי
ויגורשו. ייקנסו חוקי בלתי באופן

 המשטרה עם פעולה תשתף האוצר של המסים באגף מיוחדת מחלקה
 ערך מס הכנסה, מס - ערבי כל מצר ומדויק מלא מסים לתשלום שתדאג

 כבדים, קנסות הטלת על-ידי העבריינים את להעניש יש ועוד. מוסף
ובביטחה. בזריזות וזאת

 לתקופה עבודה גדוד במסגרת לאומי לשרות הערבי הנוער את לגייס יש
 מכן, לאחר שנה מדי ולחודש ,18 לגיל בהגיעו החל שנים, שלוש של

 הצבאי השרות במסגרת בהן חייב שהיהודי השרות תקופות כמו בדיוק
 לעבוד להם מאפשר כזה משרות הערבים שחרור שלו. הלאומי או

 משרתים. בעודם להקריבן היהודים שעל התקופות באותן ולהשתכר
 על והשתלטותמ אמת מסי אי-תשלום לאומי, שרות חוסר של זה שיקול

 להגר. ערבי שיקול כל לביטול רבות כמובן, ותורם, נסבל, אינו קרקעות
 אוניבסיטאי חינוך של הנוכחית השיטה עם יחד להשתנות, חייב זה מצב

 היהודים מאפשרים לפיה זו, שיטה בהשקפותיהם. לפשפש בלי לערבים,
 המשכילים למנהיגיו והכשרה ייצור כקווי לשמש שלהם לאוניברסיטאות

 יידרש באוניברסיטה ללמוד המבקש ערבי שתימשך. אסור ־ אש״ף של
 והקבוע הבלעדי כביתו ארץ-ישראל עם והסכמתו השלמתו על להצהיר

 באוניברסיטאות מקום לו אין כך, לנהוג מוכן אינו אם ישראל. עם של
 לסטודנטים מילגות מתן המממנות הממשלתיות הקרנות את יהודיות.
 ראויים ליהודים אותן שתחלק היהודית, לסוכנות להעביר יש ערביים

המצוקה. משכונות ונזקקים
 תמורת ערביים פועלים השוכר מעסיק כל על בבדים עונשים להטיל יש

 יש כמו-כן, בשוק. המקובל או הרשמי המינימום משכר הנמוך שכר
ה ועל ילדים השוכרים על מאסר עונשי ואף כבדים קנסות להטיל

 את והן בריאותם את הן המסכנים עבורה בתנאי פועליהם את מעבידים
 ואילו כאלה, פסולים נוהגים להצדיק אין מוסרית מבחינה חייהם.

 העולים הערבים, העסקת את לעודד כדי בהם יש כלכלית מבחינה
פחות. הרבה למעביד
 בין - המסבסד הלאומי, הביטוח את להעביר יש חביב, אחרון ואחרון

 היהודית הסוכנות לידי הערבים, של הגבוה הילודה שעור את - היתר
 בעידור בלבד. ליהודים הטבוטיו את תעניק - לא-ממלבתי כמוסד - אשר

 משום יש היהודים למדינת קץ לשים המכוונת הערבית הילודה הגברת
שפיות. חוסר
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 עם ואנושית, הוגנת בדרך מארץ-ישראל הערבים העברת של זה יעד
 לקדמו יש אוכלוסין, חילופי של ובמסגרת הרכוש, בעלי של מלא פיצוי

 להישאר ישראל לערביי המאפשרים התנאים ביטול על-ידי דווקא
 להקשות יש ישראל. את ׳׳פלשתין׳׳ מדינתם שתחליף עד בנחת ולהמתין

 הטובה כאפשרות ההגירה להם שתיראה כדי עליהם ולהכביד חייהם על
בשבילם. ביותר

 כמטרה לשמש תזכה הארץ מן הערבים העברת של זו שתכנית ספק, אין
 היהודים, מצד והן הגוים מצד הן ללא-תקדים, והשמצה שנאה לחיצי

 בדרך העיקרי המחסום אין זאת, ובכל לה. מחוצה וגם ישראל בתוך גם
 הצפויה הפנאטית בקיצוניות אם כי הגוי, לרגלי דווקא מונח להתחלתה

דווקא. היהודיים יריביה מצד
 שעדיף השפעה, ובעלי קולניים ניכר, ישראליים יהודים מספר קיים

 הארץ. מן הערבים מהרחקת יהודית כמדינה ישראל של קיצה בעיניהם
 היהודי סד המיט ומן היהודיים מהליברלים רבים בוודאי יצטרפו אליהם

 והן הליברליות-נכריות תפיסותיהם על-ידי הן יונעו אלה באמריקה.
 אף הם בגלות. כמיעוט שלהם היאשי המעמד ערעור מפני החשש על-ידי

 והמערב. ארה״ב יהודי המוני בקרב זה פחדם את להפיץ יהססו לא
 התקפותיהם מתוך עתה, כבר לחוש אפשר אלה יהודים של בקיומם

 שתיסוג דרישותיהם ומתוך בשטחים היהודיים היישובים על הקולניות
 ציוניים אינם הם למעשה, אלה. שטחים של נרחבים מנתחים ישראל

 נטיותיהם זו. שבקביעה לאמת הנמרצת התכחשותם למרות במהותם,
 עצם ואילו לאוניברסליות, אם כי ללאומנות, לא הריהן היסודיות
 סתירת שמתבררת ככל אשמה, ברגשות הם מהולים יהדותם עם קשריהם

 הכלל- האחוה תפיסות לבין היהודית והייחודיות הבדלנות בין היסוד
 במשך מכבידה במדה נבחנו אלה סתירות שלהם. והלא-עדתית אנושית

 הערבי-יהודי. לענין הנוגע בכל על-כל-פנים, האחרונות, השנים עשר
 מדיניותה את מחדש לגנות אותם תעורר הארץ מן הערבים העברת פרשת

 יהודים על בהשפעתם טמונה שבהם הסכנה חריף. גינוי ישראל של
וטובים. פשוטים ומערביים אמריקניים

 ״בלתי- ״בלתי-מוסרי״, כגון: בכינויים שלהם והפשטני הדמגוגי השימוש
 דווקא קשבת אוזן למצוא עלול ו״מעיו־נאצי״ ״לא-יהודי״ אנושי",

 הרמאות שנות של מחירן את נשלם כך והטוב. הפשוט היהודי בקרב
 סרבו האלה השנים עשרות במשך אלה. יהודים בלפי שנהגנו והאשליות

 הערבים בעית שבפתרון האמת את לגלות וישראליים יהודיים מנהיגים
 העולם. ליהודי ולשקר מהפתרון להתעלם העדיפו הם בארץ-ישראל.

 הערבים סילוק את שתדרוש שמדיניות-פתע בכך, פלא כל אפוא אין
היום עוד שיוחל אפוא, ביותר, חשוב ואשמה. תדהמה ברגשות תיתקל
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 הערבים שנאת של האמיתיים ממדיה להסברת העולם יהודי בקרב במסע
 היהודים להמוני האמת כל את לספר יש בהם. הטמונה האיומה והסכנה
 כדי וגם הארץ, מן הערבים שבהרחקת ההכרח את להצדיק כדי הטובים,
המימסד-הליברלי. בגוש דווקא הטמונה הסכנה את לחשוף

 להעברתם בדרך העומד המכשול זהו מבפנים. היהודים התנגדות
 אין הגויים עם היהודים. מדינת של ולהצלתה הערבים של המוצלחת

שלהם. העצמי ההרס זכות על בתוקף העומדים היהודים עם רק בעיה,
 הערבים של העברתם את טפשותו ברוב והמשווה הקם היהודי היא הבעיה

 אנו כאילו ביהודים. היטלר שביצע השמדת-העם עם היהודים בידי
 שהיאן צורה בכל להורג הערבים של הוצאתם או תאי-גזים תובעים

 וחיי-ערבים חיי-יהודים והערבים היהודים הפרדת תציל לא כאילו
 תוביל אשר היא לא המעוות המוסר אנשי של מדיניותם וכאילו כאחד!
 מבחינים המציאותיים שהיהודים האיום, למרחץ-הדמים דבר של בסופו

מבהילה. בבהירות בו

 זוועתה ואת ייחודה את מחללים הם איך הזאת! המשוואה מסולפת כמה
 אלה, אינטלקטואליים גמדים - השואה של האיומים ההיסטוריים

 גרמניה יהודי טענו האם בעיניהם! נראה אינו אשר כל אליה המשווים
 לפעול ושבכוונתם הגרמנים, על-ידי מהם נשדדה שהיא היא, שלהם

 נהגו, כך אם ״יהודה״? ויעשוה הארץ את יטלו בגרמניה, לרוב שיהיו עד
 שלנו, הערבים עם היטלר של זמנו יהודי את להשוות מקום יש כן, אזי
היום. של

 נשותיהם, את לאנוס הגרמנים, את לטבוח אירופה יהודי נהגו האם
 כך אם הימה? אותה להדוף להישבע יישוביהם, ואת בתיהם את להצית
ישראל. וערביי אירופה יהודי שווים כן, אזי נהגו,

 מדינתם, את מהם ליטול ואיימו בגרמנים גרמניה יהודי הרגו אם - כך ואם
 היהודים את להרחיק רק פעלו אילו צודקים, היו אזי - הגרמנים צדקו אזי

ארצם. את להציל ובכך גרמניה אדמת מעל
 שלא גרמניה, את להרוס שלא - היה אמנם וכן - היהודים שאפו אם אך

 גרמנים, להיות אם כי מגרמניה, בעצמאותם לזכות שלא ממנה, להיבדל
 הגרמנים מעשי היו אזי - וטובים נלהבים נאמנים, מתבוללים, יהודים
 היהודים עם הרצחנים הערבים את המשווים היהודים מעשי ואילו זוועה,

 התגוננות, ללא התנצלויות, ללא וגסות-הרוח! האמת סילוף - הנרצחים
 והמתיוונים הנכריים הערבים את בשאט-נפש היהודי דוחה היסוסים ללא

 המושמעים איומים על יהודים של תגובתם את מכיר היהודי החדשים.
א(: עב, להורגו!״)סנהדרין השכם להורגך בא ״אם ארצם: ונגד עמם נגד
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 מי כל לקיש: בן ר״ש ״אמר ט״ז(; ז׳ )קהלת הרבה.״״ צדיק תהי ״אל
רחמן״. במקום אכזרי שנעשה סוף אבזרי במקום רחמן שנעשה

 נשים כמה המעוות, המוסר נושאי הצדיקיס-הרבה, הם אבזרים כמה
 הנערים האכזר? על אלה של רחמנותם בגלל ימותו יהודיים וילדים

 להשמיד ״האנושיות״ בשם הקוראים המעוותים, הבוגרים הכסילים,
עוד. אין הם. ורק הם הבעיה, את המהווים הם היהודית. המדינה את

 היא, התשובה לעזוב? הערבים את נשכנע איך שאלות: מתעוררות אך
 שתגיע זו ממשלה בשכנוע. או בסענה בבקשה, לערבים בונים אנו שאין

 תבקש לא היא להישנותו. הערבים תקוות ואת העבר את תזכור לשלטון
 על חסר-אזרחות של מעמד לקבל או הברירה: תוצג לערבי דבר. מהם

 הפיצוי קבלת תוך מרצונו לעזוב או שייקבעו: החדשים הקשים התנאים
 מלבד אפשרות בפניו תהיה לא פיצוי. וללא באי־רצון, לעזוב או המוצע:

 ילבו דעתה ונחישות ששמעה החזקה, היד ממשלת בחירת עצם אלה:
 של ההתנגדות גילויי את המינימום עד יגביל היבחרה עצם - לפניה

הערבים.
 של במעמד שאינו הגר-התושב, לתנאי שיסכים מצומצם אחוז יהיה

 לא המכריע הרוב אולם יישארו. הם קשישים. בעיקר יהיו אלה אזרח.
 ייאלצו במאוחר או במוקדם כי ביודעם, המציאות. עם וישלים יסכים,
 ואת המענק ואת הפיצוי, את לקבל הגדולה הקבוצה תסכים לעזוב,

 כי לקוות יש מרצונו. יעזוב הרוב מערבית. לארץ המיוחלת האשרה
 המוסר, צו לצד עצמן, של שהאינטרסים ישתכנעו, המערב מדינות

לארצותיהם. הערבים את לקבל אותן מחייבים
 מרבע-מיליון יותר לקלוט ארצות-הברית הסכימה שנים עשר לפני

 שהתקרבה מאחר סתם. מנדיבות ביותר מדובר היה מקובה. פליטים
 קנדי-חרושצ׳ב, עימות בעת הגרעינית המלחמה סף אל ואשינגטון

 שבתוך האנטי-ממשלתית ובתסיסה הגובר במתח כאן אמריקה הבחינה
 בעימות ארצות-הברית תסתבך שמא בחשש הכרוכות תופעות קובה,
 רוסית לנסיגה ממש של סיכוי היה לא הפעם הסובייטים. עם נוסף

 הנכונה אמריקה אותה היתה לא כבר מצדה אמריקה ואילו שניה,
 קובנים של רב מספר לקלוט הוחלט על-כן עקרונותיה. על להילחם

 הממשלה. נגד להתקומם העלולים סטרו ק ממתנגדי
 - פצצת-הזמן את להרגיע והתכוונה פוליטית, היתה ההחלטה

הפוטנציאלית.
 למזרח-התיכון. ביחס הלקח אותו את המערב מעצמות את ללמד יש
 בשקט ובתמים באמת חפצם לשכנען,שאם להתאמץ ישראל ממשלת על

 ומתוקן, מסודר נפט זרם עם יחד יציבות להשיג כדי באזור, ובשלום
ישראל. בתוך הערבים בעית את לפתור יש
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 ערב ממשלות כל עם להסכמים יגיעו אפילו באזור שלום יהיה לא
 בעשן יעלה לשכנותיה ישראל בין שייחתם הסכם כל לעזרתם. לחוש

 הערבי העולם בזעם נפט חרם יוכרז באזור. המלחמה בהתפרץ השמימה
 הערביים המלכים של בלאו-הכי הרעועים וכסאותיהם המערב, כלפי

 השלכותיו כל על - יתמוטטו המערב, אוהדי והמושחתים, הפאודליים
כזה. מאורע של הפוליטיות

 בארץ-ישראל, הערבית-יהודית הבעיה מבעבעת עוד כל שלום יהיה לא
 לקלוט להסכים אותם מחייבים המערב עמי של החיוניים והאינטרסים

 היותה למרות במיוחד, ארצות-הברית, בארץ-ישראל. ערביים מהגרים
 הקליטה מדיניות מרבית את קובעת קבועות, מספריות בתקרות קשורה

וענין. ענין כל של לגופו בשטח שלה

 ממיליון יותר של כניסתם הותרה האחרונות השנים וחמש עשרים במשך
 ניצול תוך אחרות ומארצות מברית-המועצות מהונגריה, מקובה, פליטים
 נטה הקונגרס גם האמריקני. הכללי התובע של ״ההרשאה״ סמכות

מאורעות-חרום. על בתגובה חריגות להרשות

 צורך למערב יש טובים. פועלים ואף פקחים הנם ארץ-ישראל ערביי
 עוסקים שאין והחשובות, השחורות בעבודות לעסוק המוכנים באנשים

 ישראל אם שונים. משק בתחומי מוכשרים פועלים חסרים לכך נוסף בהן.
 תוכל מערבית, מדינה כל של המיוחדים צרכיה של מקפת סקירה תערוך

 המערב מדינות של לדרישות בהתאם לערבים הכשרה תכנית להנהיג
השונות.

 העיקריים שונאינו הם אלה מרצונם. הארץ את לצאת שיסרבו גם יהיו
 את במיוחד. חשובה שהעברתם הערבים, בקרב ביותר והמסוכנים

 לגבולות יועברו הם היסוס. וללא בזריזות לבצע יש הארץ מן הרחקתם
 ולא מלבנון לא רשות נבקש לא שוב, שם. ויונחו ירדן, וממלכת הלבנון
 ישראל. של לחיסולה בשאיפתם היתר לבל השותפות ההאשמית, מירדן

הגוים?!״ יאמרו מה ״אך
 ללא ישראל את וגנו העולם? יגיד מה ישראל! את המרעידה השאלה זוהי
 לבם... בכל אותנו אוהבים כולם כמובן, היום, הכלל. מן יוצא

 השונאות והפנים שומע שאתה הקולות הקשב. סביבך: הבט יקר, יהודי
 אלפי לפני כבר שקבעו חז״ל, חכמת את המוכיחים הם - רואה שאתה
 כתונת- היהודים שנאת אדרת ליעקב״. שונא שעשו בידוע ״הלכה, שנים:
 היא היטב. המחופר קדמון ברגש ונארגה בקינאה, שנטוותה היא, פסים

 ומכל הגוונים מכל בני-אדם להכיל מתרחבת היא כתונת-כישופים.
ונאצים: קומוניסטים והשלישי: השני הראשון, העולם האמונות,
ונוצרים ומייני ח של מוסלמים וקמבוג׳אנים: וייטנאמים וסינים: סובייטים
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 אחד נס תחת המקבץ אקומני, נס היא היהודים שנאת פאולוס. יוחנן של
שבאויביהם. הגרועים את

 תכנית ללא שגם לכם, דעו הגויים, עולם של וגינויו כעסו מפני לחוששים
 בהיקפם, בינלאומיים ואיום אכזריות שנאה, בעתיד לישראל צפויים זו

 לנו אין מעולם. חטפה לא - אפריקה דרום לא אפילו - אומה ששום כמו
 ישראל. של העלמותה את אלא תובע העולם אין בי זה. בענין לעשות מה

 זו, שנאה על להשפיע יכול אינו מצדה, מחדל שום ישראל, של צער שום
 1 היהודי. של בקיומו נעוצים ושרשיה באופיה, פתולוגית שנאה שהיא

 חשיבות כל ואין נגדנו, יפעלו בידיהן, שהדבר האומות ירגישו אם
 יבינו אם שבתוכה. הערבים כלפי ישראל מדינת נהגה איך לשאלה,

 שקם מי כל נגד נשקה כלי כל את להפעיל ישראל עם וגמור שמנוי
מילולית. לאלימות עצמם את יגבילו נגדה,

 מהארץ ערבים להם תיתן היא ערב: ארצות יהודי את קיבצה ישראל
השלום. למען הפרדה אוכלוסין. חילופי היחידה. היהודית

 שאין - תחילה דברים. שני תמיד לזכור היהודי על דבר, של בסופו
 ולהשמיד לצמוח לערבים ולהתיר ידים בחיבוק לשבת ברירה. כל לישראל

 הערבים שנאת את היהודי ישכח אל סביר. אינו - מבפנים ישראל את
 אולי שנים, אולי יידרשו להשמידה. החלטתם נחישות ואת לישראל
 אמצעי כל יפעיל הוא ימתין. הערבי - מאות אפילו או שנים עשרות

 הציונית; התנועה ראשית מאז היה כך דיבוק. אחזו שהרי שברשותו,
 הקולות: את זכרו מחר. גם יהיה וכך היום; גם כך

 שבשנת קובע מי דמוקראטית. מרינה היא המרינה במיעוט. אני ״עכשיו
 מרינה שלו העובדה את מקבל אבי היום במיעוט? נהיה גם-כן 2000

 יהודית מרינה תהיה שזו אקבל לא רוב, כשנהיה ערבי, מיעוט עם יהודית
 עראבה(. מהכפר סעיד, נעמה המורה של ערבי״)קולו רוב עם

 הדמוקראטיה מזבח על היחידה מדינתו את להקריב מוכן היהודי האם
ישראל? את להרוס לנצלה ממתין שהערבי

 בחיבורו ביותר, המפורסמים הערביים המלומדים אחד של קולו נוסף. קול
 אנטוניוס ג׳ורג׳ כתב כך הערבית״. ״ההתעוררות ,1938 משנת הקלאסי

 שאין מראה הוא לשינוי. ניתן אינו העובדות של ״הגיונן ״הפלשתיני״:
 או השלטת האומה הרחקת על-ידי אלא שני, לעם בפלשתינה מקום

השמדתה״.

 שני לעם מקום אין לא. לעולם לגבינו. ותכניתם הערבים אמונת זוהי
 הם-או יעזבו או - ברירה אין לנו לצאת. הערבים על בארץ-ישראל

שיעזבו. הם היהודים לא אנחנו.
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 (2.4.76)תלמי מנחם ״מעריב״, כתב דווח 1976ב- האדמה יום מרד למחרת
 הכפר על-יד נעצרו שמכוניותיהם יהודים שני בין שהתנהלה שיחה על

 לטפל שאפשר טען היהודים אחד ערבי. מחסום ליד כפר-קאסם, הערבי
 נגיע לא פעם אף שלך כמו דבורים ״עם חברו: השיב בכוח. רק בערבים

והבנה״. הסדר לידי איתם
 דאגות, לך יהיו ״שלא הראשון. היהודי תגובת את שוב לשמוע מאלף

 שהם מה והבנה. הסדר לידי אתך להגיע רוצים לא בכלל הם חביבי,
 לא אנחנו אבל בגלוי, זה את אומרים הם בים. שוחה לראותך זה רוצים
לשמוע. רוצים
 היו הכנופיות כל וטירה. מיסקי במשולש, פה היו מנוולים כפרים ״שני

 טירה על מהמפה. מחקו מיסקי את לשרון. צרות לעשות משם יוצאות
 אצלם שאכלו הכובש רמת קיבוץ של החברים למה. יודע לא ריחמו.

 אותם שיסלקו התחננו השחרור, במלחמת ואחר-כך ו936ב- עוד -
 תודה. לנו אומרים הם עכשיו להם, שמעו לא אבל נכבשו. שהם אחרי

 משטרתי״. רכב שורפים המשטרה. על אבנים זורקים
 הערבים הרחקת שרק ופשרה״. ״הבנה כל תהיה שלא המבין פשוט יהודי

 לאפשר שאסור בנו. או בהם... שהמדובר מטרגדיה. אותנו תציל הארץ מן
ביהודים. יהיה שהמדובר

 הוא מי השכחתם לכם? קרה מה המבוהלים, ליהודים השניה והתשובה
 יציבותה ועל ההיסטורי ייעודה על מושג כל לכם האין ישראל? עם

 לגמרי ששכחתם כל-כך, גוים נהייתם האם ישראל? מדינת של הנצחית
ישראל? אלקי את
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 באמצעות תורה. של ובדרכה התורה מצוות בכל שנצטוותה לאומת-דת,
 אברהם האומה, אבות משלושת אחד כל עם תחילה מקודשות, בריתות

 העם נוצר סיני, הר במעמד כולה האומה עם ואחר-כך ויעקב, יצחק
 תשמעו אם-שמוע ״ועתה, האלקים: של לקולו הקשבה תוך היהודי
 כל- כי-לי מכל-העמים, סגולה לי והייתם בריתי, את ושמרתם בקולי,
ה-ו(. י״ט )שמות קדוש..." וגוי כהנים ממלכת תהיו-לי ואתם הארץ.

 וקיים כאלקים בו הכיר ה׳, עול את עצמו על לקח ישראל עם הברית...
 יושמד שלא נשבע כעם-סגולתו, ישראל בעם בחר הקב״ה חוקיו. את

ארץ-ישראל. אדמתו, על ובשגשוג בשלום ויחיה לעולם
 עד-הנהר מצרים מנהר הזאת, את-הארץ נתתי ״...לזרעך ארץ-ישראל...

י״ח(. ט״ן נהר-פרת״)בראשית הגדול,
 יש הארץ, על זכות רק לא ישראל לעם כברכה. כגמול, ניתנה הארץ

 את-הארץ לרשת לבוא את-הירדן עוברים אתם כלפיה.״כי חובה לו
 ל״א )דברים וישבתמ-בה״ אותה וירשתם לכם, נותן אלקיכם אשר-ה׳

ל״א(.
 האמונות כל כמו שלא מסוימת. ארץ סגולה, בדרך לו, שניתנה עמ-סגולה

 מסוימת ארץ ניתנה ליהודי מיוחדת, לארץ מוגבלות שאינן האחרות
 לימדתי ״ראה, מסביר: שמשה כפי סיבה, יש זאת ולכל בה. לגור ונצטווה

 הארץ בקרב כן לעשות אלקי, ה' צווני כאשר ומשפטים, חוקים אתכם
ה׳(. ד׳ לרשתה״)שם, שמה באים אתם אשר

 אחרים, של בארצותיהם כמיעוט הדר קדוש עמ-סגולה לעצב אי-אפשר
 תפתה תשחית, תשפיע, הרוב, של תרבותו שתחדור ההכרח מן שהרי

 לעשות יכול הוא זה ואת קדוש, עם מעצמו ליצור מצווה היהודי ותעוות.
 היהודי שלעם הסיבה זו אחרים. מהשפעת חופשי כשהוא בנפרד, לבדו, רק

 ומיוחדת נפרדת ארץ הוענקה ולייעוד-סגולה, לקדושה שנבחר המיוחד
 שיראו גוים, לאור שתהיה קדושה, חברת-סגולה שיצור כדי בה, לגור

ומופת. דוגמא בה

 הכנענים - הגוים מן נלקחה הארץ במיוחד. לו שיועד לעם שמור כזה מצב
 - וקונהו העולם בורא ה׳, ייעודו. חובת את בה לקיים ליהודי לאפשר -

 לעם אותה ונתן מארצותיו ארץ מהכנענים לקח הוא הן. שלו הארצות כל
 בעבור יירשו: לאומים ועמל גוים, ארצות להם ״ויתן עט-בחירתו. ישראל,
 עם של זכותו מ״ד-מ״ה(. ק״ה )תהלים ינצורו...״ ותורותיו חוקיו ישמרו
 ההיסטורי. יישובה על או אנוש טובות על מושתתת אינה הארץ על ישראל

 מעמים ניטלה לא היא ובעליה. בונה-הארץ על-ידי שהוענקה בעלות היא
 היא ישראל. עם עם בשותפות אחרים, עמים בה שיישבו בדי מסוימים

בו לקיים מקום לו שיהיה כדי היהודי, העם של צרכיו את לשרת ניתנה
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 שותפים שיהיו בחפשיות, אחרים שם שיחיו ייתכן לא חובותיו. את
 תוקפנות גם להזמין פירושו כזה דבר להתיר עליה. ולבעלות לריבונות

 לחברת-הסגולה קץ לשים אומרת, זאת - רוחנית התבוללות וגם צבאית
ליהודים. הארץ ניתנה לשמה אשר תורה של

 משום עמה שיש אזרחות להם, אזרחות מתן הגויים. כל כלולים בכך
 ייחודה את הורס אופייה, ואת המדינה של ייעודה את לעצב וזכות בעלות

 ואחר-כך רוחנית התבוללות מזמין הוא לישראל. הענקתה מטרת כל ואת
פוליטית. לאוטונומיה תביעות
 בה שחיו הארץ, של הלא-יהודיים לתושביה הדברים מתיחסים במיוחד

 בדעה הם כזו. בעובדה מכירים אינם אלה תושבים ליהודים. שניתנה לפני
 להם להתיר אליהם. אותה יחזירו שבו היום על וחולמים ארצם, שהארץ
 פירושו מוגבלים, כדיירים אפילו או עליה, לבעלות כשותפים להשאר
 לא-יהודית קבוצה מכל הצומחת הרוחנית ההתבוללות את רק לא להבטיח
נוקמת. וצבאית פוליטית תקיפה על האיום את גם אלא גדולה,

 את לחצות מתכוננים ישראל בני שבעוד זו תפיסה וחשובה בסיסית כה
 ובני עצומים לגבהים ועוד עוד עולים המים בעוד לארץ, להיכנס הירדן

 הנהר קרקעית באמצע ממש הם בעוד לשני, האחד מעברו עוברים ישראל
 אפשר שאי חיוני כה היה מה אליהם. ופונה יהושע נעצר פתאום - היבשה

 עתה, להיאמר מוכרח היה מה הנהר? חציית להשלמת עד להמתין היה
ועוד? עוד עולים המים בעוד הירדן באמצע
 - הירדן את עוברים אתם מה על ״דעו יהושע: להם אמר בירדן ״עודם

 כל את ״והורשתם שנאמר, מפניכם, הארץ יושבי את שתורישו מנת על
 מים באין לאו, ואם מוטב: כן, עושים אתם אם וגו״׳. מפניכם הארץ יושבי

א(. לד סוטה, ואתכם...״)בבלי, אותי ושוטפים...

 הארץ עמי של שם ישיבתם התרת כי זו, מבשורה יותר דחוף היה לא דבר
 או צבאי מאמץ רוחניים; וגם פיזיים גם איומים להזמין היה פירושה
ו הארץ; על מחדש להשתלט ונוקמים כועסים עמים מצד פוליטי

 חברת- של ייחודה התפוררות שפירושה רוחנית-תרבותית התבוללות
בארצם. לעצב היהודים שנצטוו הסגולה

 ואם-לא מפניכם... הארץ את-כל-יושבי ״והורשתם ברורים: התורה דברי
 בעיניכם לשכים מהם תותירו אשר והיה מפניכם, הארץ את-יושבי תורישו

 והיה בה. יושבה אתם אשר על-הארץ אתכם וצררו בצדיכם, ולצנינם
נ״ה-נ״ו(. נ״ב, ל״ג לכם״)במדבר אעשה להם, לעשות דמיתי כאשר

האלה: הדברים את כך מבארים התורה מפרשי
 ואם בה, להתקיים תוכלו - בה וישבתם ואז מיושביה אותה ״והורשתם

יצחקי(. שלמה -ר׳ בה״)רש״י להתקיים תוכלו לא - לאו
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 לא שאם לבניכם, הארץ את להוריש תזכו אז הארץ יושבי תבערו ״כאשר
 לבניכם״ להורישה תזכו לא הארץ את תכבשו שאתם אע״פ אותם תבערו

 עממין משבעה חוץ הכתוב מדבר כאן "... יעקב(. בן עובדיה ר׳ - )ספורנו
 גם אלא בו, זכיתם שלא מהארץ בחלק שיחזיקו מלבד לא שם... הנמצאין

 בו, יושבים שאתם חלק על אתכם וצררו בו, וישבתם אתם בו שזכיתם חלק
עטר(. בן חיים ר׳ - החיים ״)אור ממנו...׳ צאו ׳קומו לומר:

 אצלם יהושע שלח )מסרים( פרוזדיגמאות ג׳ "... חז׳׳ל: אומרים וכן
 - מלחמה לעשות ישלים• - להשלים יפנה: - לפנות הרוצה כנען(: )יושבי

ו׳(. י״ז רבה יעשה...״)ויקרא
 ה- ברירת השלימו. - או למלחמה, היכונו או צאו, או ניתנת: הברירה

 תחילה נקודות: שלוש בחובה בטומנת חז״ל על-ידי מוסברת ״השלמה״
 איסורי - בני-נח מצוות שבע את עצמו על לקבל להסכים הלא-יהודי על

 אבר אכילת גזילה, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה׳, חילול זרה, עבודה
 הוא אוזר-כך חברה. חוקי עפ״י לחיות אחת: ״עשה״ ומצות הזזי, מן

 )בבלי, בארץ-ישראל לחיות לו שמותר תושב״, ״גר של במעמד זוכה
 והמס השעבוד תנאי את גם עליו מקבל הוא אם ב(, סד, זרה עבודה

 הלא- הזר את לא - "גר׳׳ המלה מציינת תמיד שבתורה להיזכר )יש
ליהדות(. המתגייר את אם כי יהודי,
 ועוקרים משלימים היו ״ואם ז׳(: ט׳ מסביר)יהושע קמחי( דוד )ר׳ הרד׳׳ק

 לישראל עובדים ויהיו למס שיהיו עוד צריף מצוות, שבע ומקבלים ע״ז
 ועבדוך׳)דברים למס לך ׳והיו אומר: שהוא כמו ידיהם, תחת ונכבשים

י״א(...״. ב׳
 השלימו אם "... קובע: א׳( ו׳ ומלחמותיהם מלכים )הלכות הרמב״ם

 והרי נשמה, מהם הורגין אין עליהן, נח בני שנצטוו מצוות שבע וקבלו
 ולא העבדות שקבלו או העבדות, קבלו ולא המם עליהן קבלו למס... הן

 הוא שיקבלו והעבדות שניהם. שיקבלו עד להם שומעין אין המס, קבלו
 יהיו אלא בישראל, כלל ראש ירימו ולא למטה ושפלים נבזים שיהיו

שבעולם...׳׳. דבר לשום ישראל על יתמנו ולא ידם, תחת כבושים
 הסכנות את הקב׳׳ה הבין כסילים תמותה בני של מהבנתם בהרבה טוב

 על לדבר )שלא מוגבלת ובלתי חופשית ישיבה זכות במתן הטמונות
 טבעי מה שלו. שהארץ המאמין לעם וכר( ריבונות אזרחות, בעלות,

 זה וכל שלו? שהוא מאמין הוא אשר את לעצמו להחזיר מנסיונו יותר
 העם את שתהפוך ונפרדת, מיוחדת תורתית תרבות לעצב לחובה מעבר

 יהודי שאינו למי אם רק להבטיחו אפשר זה ״ייחוד״ קדוש. לגוי היהודי
 שכתוצאה כך במדינה, אזרחות ושם בעלות שום ריבונות, שום תהיה לא

אומר יהודי, שאינו מי על וכן ומהותה. ייעודה לעיצוב לתרום יוכל מהן
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 אשר נכרי איש עליך לתת תוכל לא ׳׳... ט׳׳ו(. י״ז )לדברים הרמב״ם
 לא שבישראל, שררות לכל אלא בלבד למלכות ולא ... הוא׳: לא-אחיך

 צריך ואין לשדות. ממנה שמחלק המים אמת על ממונה אפילו צבא... שר
 משים שאתה משימות כל מישראל... אלא יהא שלא נשיא, או דיין לומר

ד׳(. א׳ מלכים אחיך״)הלכות מקרב אלא יהוו לא

 בעלות, משום לו אין בארץ, חלק אין יהודי שאינו למי ברורה. המטרה
 חובות מוטלות בישראל להתגורר החפץ הנכרי על בה. ייעוד או אזרחות

 אופן בשום אך כגר-תושב, בארץ לגור לו מותר ואז יסודיות, אנושיות
 שרשאי כמי לא זה; בכלל פוליטיות זכויות בארץ, זכויות בעל כאזרח לא

 בשלטון חלק או יהודי כלפי עדיפות לו שיקנה ציבורי תפקיד למלא
 יותר ועל-בן ארצו, הארץ שאין מודה הוא אלה, תנאים בקבלו המדינה.

 כל על הנפרדים הפרטיים חייו קיום תוך בשקט, בישראל לחיות לו
 אל המתלוות והתרבותיות החברתיות הכלכליות, הדתיות, הזכויות

להישאר. לו מתירים אין אלה, תנאים מקבל אינו אם זה. היתר
 שבפי וחסרת-הכנות המדומה ה״יהדות״ לא יהדות, זוהי תורה. זוהי

 בעיניהם, חן המוצאת ה״יהדות״ את המלקטים הליברליים החילונים
 ה- את הגויית. המתבוללת, דעתם על מתקבל אינו אשר את והדוחים
 הנובעת, יוהרה - השכלתנית יוהרתם במאזני שוקלים הם ״יהדות״

משוועת. מבורות מבורות, אגב, דרך
 אנו ממה אזי חובתו, אם כי היהודי, של זכותו רק זאת אין אם אך

 עוד האין הגויים? של איומיהם מפני היהודים רועדים מדוע חוששים?
 תפקידה את עוד מבינים אנו שאין תעינו, כה האם לישראל? אלקים

 להיהרס תוכל שלא המבטיח תפקיד ישראל, מדינת של המיועד ההיסטורי
 סירובנו שדווקא מבינים, אנו אין מדוע נוספת? גלות ממנה תיתכן ושלא

 איום, סבל עלינו שימיט הוא ההלכה עפ״י הערבים בעית את לפתור
 בהקדמת העיקריים הגורמים מן הוא הערבים בהרחקת לבנו אומץ- ואילו

השלמה? הגאולה בוא
 אל שמו, גלית פלשתי, ענק יצא שנה, מאות חמש מאלפיים יותר לפני
 - הזה היום ישראל את-מערכות חרפתי ״אני לו: ולעג ישראל צבא עבר
 היה, וטירוף מדי חזק היה הענק זע. לא איש יחד!״ ונלחמה איש, לי תנו

 בעוד ובפחד, בבושה בני-ישראל ישבו לכן בו. להיתקל ממש, התאבדות
 ומשפיל הפלשתי להם לועג - יום ארבעים במשך - ערב וכל בוקר כל

אותם.
 לאחיו מזון המביא רועה, קרבי, נסיון ללא - הצעיר דוד הגיע ואז

 הוא לדבריו; בזעם הקשיב דוד גלית. יצא שם וב־עמדו בצבא. המשרתים
 בחוסר-אמונה: הביט דוד הפלשתי? את למגר יזנק מי - נרגש המתין,

הגוי. של כוחו מפני פחדו הכל זע. לא איש
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 לדורות, מעבר באזנינו, מהדהדים שומעים, אנו דוד של הזעם דברי את
 חיים?״ אלקים מערכות חרף כי הזה, הערל הפלשתי ״...מי נצח: כהנחיית

 ועונה בעת היתה ישראל שהשפלת תפס אינסטינקטיבי, באופן דור,
 לתקוף וההעזה שהנכונות בכך הכיר הוא ישראל. אלקי השפלת אחת
 מפני ויראה פחד של המוחלט מהעדרו נבעו להם וללעוג היהודים את

 במקרה לישראל: אלקים שום היה לא הפלשתים לגבי כי ישראל. אלקי
אלקי. כבח קיים היה לא הוא למעשה, חסר-אונים; היה הטוב

 הריהו היהודים, בהשפלת מתבטא שהוא כפי ישראל, באלקי הזלזול
 להכיר בבוז לסרב היהודים, של זכויותיהם את לדחות השם. חילול

 הם סימנים אלה כל - ארצו ועל היהודי על ולאיים יהודית, בריבונות
 הוא..״ שמו חילול ישראל של ״שפלותם ישראל. מאלקי ולהתעלמות לבוז

ז׳(. ל״ט ליחזקאל )רש״י
 השם. חילול את עוד לשאת שאין בכך הכיר שאף דוד, הבין זה כל את
 הריהי היהודי הקיום סיבת כל כי לפחד, מקום כאן אין למחותו. יש

בו. להכיר הבריות ושכנוע השם קידוש

 ותיק לוחם הענק, הפלשתי נגד יוצא קרבי, נסיון ללא הצעיר, דוד ובכן,
 ושריון ראשו, על נחושת וכובע וזרת, אמות שש ״גבהו מקצועי, וחייל

שש חניתו ולהבת אורגים, כמנוד חניתו ועץ לבוש,... הוא קשקשים
 חמשה ויבחר-לו בידו, מקלו ויקח "... ודוח? ברזל...״. שקלים מאות
בידו...״. וקלעו אבנים... חלוקי
 לו אמר דוד ואילו ״ויבזהו...״. אדירה צחוק שאגת ושאג הביט גלית
 בשם בא-אליך ואנכי ובכידון, ובחנית בחרב אלי בא ״אתה שהרגו, לפני

חרפת. אשר ישראל מערכות אלקי צ-באות, ה׳
 מעליך... את-ראשך והסירותי והכיתיך, בידי, ה׳ יסגרך הזה ״היום
לישראל״. אלקים יש כי הארץ כל וירעו
 ידע - בכללו והיהודים - העולם וכל מעליו, ראשו את ונטל הרגו, ודוד
לישראל. אלקים שיש
 של כהו ואת קיומו את מזכרוננו ומחה אותנו סינוור מי לנו? קרה מה

 ללא מדינה, ללא שנה אלפיים היהודי העם חי האם ישראל? אלקי
 פוגרומים סובל לארץ: מארץ בעולם, אין-קץ משוטט צבא; וללא ממשלה
 - ההיסטוריה במת מעל עצומות אימפריות שנעלמו אחרי וחי ושואה,

 העולם של מרוחקות מפינות לארצו ישראל עם שב האם מקרה? הכל
 -באמצעים בתנ״ך שהובטח כפי בדיוק - הריבונית ממלכתו את להקים

 הפלשתים איפה כזה? דבר עשתה זולתנו אומה איזו בלבד? טבעיים
 צבאות כובש מי ואליליה? שפתה על הקיסרית רומא איפה גלית? של

בשביעי? ונח ימים בששה
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 ארצו היא ישראל מדינת בקרבה! אלקים יש כי ישראל, לא אם מי,
 יש ומקריים. לא-קשורים אירועים סדרת ההיסטוריה אין האלקית.

 האחרונה. בפעם בשלישית, הביתה שב היהודי להיסטוריה. תכנית
 גאולת זו ראשונה גאולה "... ח׳(. י׳׳ג )זכריה בה" יוותר ״והשלישית

 הפסק...״ לה אין השלישית, עזרא; גאולת זו שניה גאולה מצרים;
ט׳(. שופטים )תנחומא,

 תקומת השלמה. הגאולה תחילת דמשיחא, עקבתא של בתקופה חיים אנו
 השבת ליל סוף את מציינת אושוויץ של אפרה מתוך ישראל מדינת

 השלמה, הגאולה של שחרה ותחילת השם לחילול הקץ והיגון, ההשפלה
השם. קידוש של

 סוף- - ונישאת רמה ה׳ יד היא אסייתית. אומה עוד איננה ישראל מדינת
 למענכם לא לבית-ישראל... אמור ״לכן שמו. לחילול קץ לשים - סוף!
 באתם אשר בגוים חללתם אשר קדשי אס-לשם בי ישראל, בית עושה, אני
 ה׳... כי-אני הגוים וירעו בגוים... המחולל הגדול את-שמי וקידשתי שם.

 מכל- אתכם וקבצתי מן-הגוים, אתכם ולקחתי לעיניהם. בכם בהיקרשי
כ״ב-כ״ד(. ל״ו אל-אדמתכם״)יחזקאל אתכם והבאתי הארצות,

 בעולם בח שום דתית. יצירה היא ״פוליטית״. יצירה איננה ישראל מדינת
 הריהי להחריבה. שתוכל עוצמה ואין הקמתה, את למנוע היה יכול לא

 אותו, וחרפו לו בזו מקיומו, שהתעלמו בגוים נקמתו ה׳, של כעסו תחילת
 התהליך. ראשית רק זאת אבל אותו. ידעו״ ש״לא חשיבות: בו מצאו שלא
ביהודים, תלויה - השלמה הגאולה של בואה דרך
 אמונה! בשלח(. )מכילתא, אמונה״ בשכר אלא מתכנסות הגלויות "אין

 ומנחה- הבורא של בקיומו ובתמים באמת נאמין אם אמונה, לנו יש אם
 היום. השלמה הגאולה את להביא נוכל ישראל, אלקי ההיסטוריה,

 בקולו אם ״היום שנאמר: היום... המשיח(... יבא )מתי משיח? ״אימתי
א(. צח, ז׳(״)סנהדרין צ״ה תשמעו׳)תהלים

 אותה, להוכיח יש מס-שפתיים. מלים, סתם זול, דבר איננה זו אמונה אך
 להקריב היהודי של נכונותו להקרבה: נכונותנו אש בכבשן אותה לבחון
 זהו - השם חילול - מכל-חטא הגרוע את למחות כדי עצמו את ולסכן

מבחן-האמת.
 ריבונות עם אי-השלמתם במערומיו. השם חילול מהווים ישראל ערביי

 ישראל, לאלקי היהודים בין הברית למרות ארץ-ישראל, על היהודים
 הריהי מהארץ הרחקתם ומלכותו. ישראל אלקי ריבונות דחיית מהווה
 למחות מצוה דתית, חובה דתי, ענין היא פוליטית. מפרשה יותר אפוא
ב לרעוד עלינו נפעל, אם הגוים ממעשי לחשוש במקום השם. חילול

נפעל. לא אם הקב׳׳ה של כעסו את שקלנו
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 הארץ, מקרב הערבים את נרחיק לא אם חלקנו מנת תהיה הטרגדיה
 שהיא או ה', במצות נעשה אם ובפאר מיד לבוא יכולה הגאולה שהרי
 גדול קנה-מדה נטרב. אם - נוראה טרגדיה של בעבותיה לבוא יכולה

 את לדחות נכונותנו היא זו הכרעות בתקופת אמיתית יהודית לאמונה
מישראל. הערבים והרחקת ה׳, יראת לטובת האדם מפני פחדנו

 הכל-יכול? לנוכח חשיבותן מה מפולגות? או מאוחדות - האומות העולם?
 ועל- על-ה׳ יחד, נוסדו ורוזנים מלכי-ארץ יתיצבו גוים... רגשו ״למה

א-ד׳(. ב׳ ילעג-למו...״)תהלים ה׳ ישחק, בשמים יושב משיחו...
 לפני האחרונים דבריו מהם. ו״הגיון״ ״מעשיות׳׳ ״מציאות״, הבין דוד

 יהושיע ובחנית בחרב כי-לא הזה, כל-הקהל ״ויידעו היו: גלית את שהרג
 בידנו״. אתכם ונתן המלחמה, לה׳ כי ה׳,

מישראל. חרפה והסיר כתפיו, מעל גלית ראש את דוד והסיר
הגאולה. את והבאנו ישראל, מקרב הערבים את נסיר הבה

 עולם לבורא השבח ונשלם, תם
תש״מ במנ׳׳א י״ט קודש, שבת ערב

(1. 8.80)
ישראל רמלה, כלא

כהנא מאיר
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 שבשנת אמר מי דמוקרטית, היא המדינה מיעוט. אנו ״עכשיו
 שזו העובדה את מקבל אני מיעוטיהיום נהיה גם 2000

 שזו אקבל לא : רוב כשנהיה ערבי. מיעוט עם יהודית מדינה
ערבי״. רוב עם יהודית מדינה תהיה

 סעוהמורה נעמה
(28.5.76) עראבה כפר

 העם של היסטורית, לה קוראים שאתם בזכות מכירים "איננו
 הארץ שלנו...על היסודי העקרון זה - הזאת לארץ היהוזיי
היסטורית״. זכות הערבי-הפלשתיני לעם רק יש הזאת

 ועד יו׳׳ר מוחרב, מוחמאד
ו( 975)הערבים הסטודנטים

 לסלונים: אומר הוא משתנה. ליהודים וגישתו מקשיב הערבי
 את בכר תצילו שבקרבכם, הזרים את לידינו תמסרו ״אם

 איננו היהודים "אנחנו בזעם: משיב סלונים שלכם״. חייכם
׳זרים׳״. בקרבנו אין אחד. עם אנחנו המוסלמים, כמוכם

 בחברון הפוגרום תאור מתוך
תרפ״ט בשנת

 אי-השלמתם במערומיו. השם חילול מהווים ישראל ערביי
 בין הברית למרות ארץ-ישראל, על היהודים ריבונות עם

 אלוקי ריבונות כדחיית כמוה ישראל, לאלוקי היהודים
 מפרשה יותר שהיא הרי הארץ מן הערבים הרחקת ישראל.

 את למחות מצווה דתית, חובה דתי, עניין היא פוליטית.
 עלינו נפעל, אם הגויים ממעשי לחשוש במקום השם. חילול
 לא אם הקב״ה של זעמו את לשקול בבואנו מפחד לרעוד
נפעל.

כהנא. מאיר הרב מדברי


