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 האמת את לברר האינפורמציה׳ *למקום 1

 כדי כשר אמצעי כל שראה. מה על ולדווח
 היושר כל הראשונה. המטרה את להשיג
האחרות. שתי את להשיג כדי דרוש

 את הזה העולם הגיש שעבר בשבוע
 שחדר שליחו, של פוקח־העיניים הדו״ח

 את הזה העולם מגיש השבוע למצריים.
 כמו במוסקבה. שביקר שליחו של הדו״ח
 ה־ הדו״ח מחייב נלסון, רפי של הדו״ח

 מסקנות להסיק כהן שלום של סנסציוני
 הוא מכרעת. חשיבות בעלות מרחיקות־לכת,

 מוש־ בעולם גמורה מהפכה לחולל עשוי
 תפקיד מילא זו מבחינה ותפיסותינו. גינו

במעלה. ראשון לאומי
 זו: בפשטותה, היתה, הבעיה

 חיים יהודים מיליון וחצי שלושה
ה שליש זהו בכרית-המועצות.

 רוצים האם כחיים. ששרד פזורה
לישראל? לעלות אלה יהודים

 היה בשבילם אשר הציונים, אמרו ״כן!״
 את תיארו הם שבאמונה. דבר בחזקת זה

 בבית־סוהר כאסיר ברית־המועצות יהדות
לגואל. המצפה גדול,

 כי שטענו הקומוניסטים, אמרו ״לא!״
 אנטי־ הסתה אלא אינה אחרת תשובה כל

 אמריקה, יהודי על הצביעו הם סובייטית.
 לדעתם לישראל. לעלות רב חשק להם שאין
דומה. רוסיה יהודי מצב היה

 כמשקיף לברית־המועצות נסע כהן שלום
 שוחח, שאל, ראה, הוא מוקדמת. דיעה ללא

עוב אובייקטיבית, היא תשובתו התרשם.
 מאומן משקיף של מסקנתו ענינית, דתית,

ובלתי־משוחד.
 המכריע הרוב כי היא תשובתו

 אולי ברית־המועצות, יהודי של
 לעלות רוצה נפש, מיליון שלושה

לישראל.
★ ★ ★

 אינו ברית־המועצות ליהודי שקרה ץ^ה
ה המשטר של למהותו כמעט, נוגע, 1■0

 ביניהם יסכימו ואויביו ידידיו סובייטי.
 ושעשה במהותו, אנטי־שמי אינו זה שמשטר

 החיצוניים בגילויים ללחום כדי מעט לא
ה העמים של המסורתית האנטי־שמיות של

 שמצב ספק אין כלכלית, מבחינה סלאביים.
יחסית. אד1ן נוח שם היהודים
 יהודי סבוריס זאת כבל אם

 גם היא האנטי־שמיות כי רוסיה
 העלולה רדומה, מפלצת כארצם

 ולהרים הימים כאחד להתעורר
 תוצאה זו הרי הנורא, ראשה את
 משטר ששום היסטורי תהליך של

עליו. להשפיע יכול אינו חכרתי
 יהודים חובב שאינו גאון, היסטוריון

 מושלם. באופן זה תהליך תיאר כמיוחד׳
 (עמוד האדירה יצירתו של השמיני בספר

טוינבי: ארנולד קובע )285
 לבין היהודים בין הכלכלי ״הסכסוך

 מערכות. שלוש עבר המערב של הגויים
 שנואים, היהודים היו הראשונה במערכה

 האיבר, עליהם. לוותר היה אי־אפשר אך
 הוגבלו אלה אך לרדיפות, גרמה ליהודים

 הגויים רודפיהם של אי־יכולתם על־ידי
 השניה המערכה . . . מקומם את למלא

 השניה, אחרי אחת מערבית בארץ נפתחה,
 רכשה העולה הגויית כשהבורגנות מייד

 למלא כדי והון כשרון נסיון, די לעצמה
 הבורגני . . . היהודים של מקומם את

להי כדי בכוחו להשתמש התפתה הגויי
. . היהודיים ממתחריו בכוח פטר

 מארצות באותן נפתחה השלישית המערכה
 הגויים הבורגנים השתלטו בהן המערב
 עד היהודיים המקצועות על כזאת במידה
המת בפני המסורתי הפחד בלבם שנעלב

 מוכנים היו שוב והם היהודיים, חרים
 היהודי הכשרון מגיוס כלכלי יתרון להפיק
הלאומית.״ כלכלתם לטובת

נמ אמריקה הרי זה, תיאור נקבל אם
ה וגרמניה השלישית, במערכה עתה צאת

האחרונה רוסיה, אולם בשניה. היתד, נאצית

 - שואפים זו שיככה בני חדשה.
 המינהל את לידיהם בצדק-לקבל

המש ההנהלה ואת הממלכתי
 יהיו לא הם בארצותיהם. קית

 יראו לא אם ודם, כשר כני־אדס,
 היהודים המוני את מאד רעה כעין

האלה. המקומות את שתפסו
 לאנטי־שמיות קלאסי קרקע־בתולין זהו
 הימים. מן ביום שיפרוץ הר־געש חדשה,

 יוכלו לא פוליטית, הסברה שום חוק׳ שום
כנר וזהו, כזאת. תופעת־טבע על להתגבר

 ברית־המועצות, יהודי של הגדול פחדם אה,
האובייק הדו׳־ח מתוך משתקף שהוא כפי

 עלילת־הרופאים של האנטי־שמי הרקע טיבי.
 זה. פחד ביסס ימיו, בסוף סטאלין, של

★ ★ ★
 זו? לתופעה המדינה תתיחם יצד ך*
 היא למה אנחנו? אליה נתיחס כיצד ^

אותנו? מחייבת
 מדינת־ כי הטוענים אותם עם נמנה איני
הבינ היהדות של רכושה היא ישראל

 לבניה, שייכת המדינה כי סבור אני לאומית.
איד לכל קודם המדינה של האינטרס וכי

 ליהודי לאפשר כדי לפעול יצטרך
 כרצונם לבחור, כרית־המועצות

 הסובייטית האזרחות כין החופשי,
 לפעול עליו לישראל. העליה לכין
 של עלייתם את להכטיח כדי

האפשרי. כהקדם בכך הרוצים
 איך? רק: היא השאלה

★ ★ ★
 לא לא. איך כל: קודם להגיד וטב **
 סובייטי אנטי מסע־תעמולה ידי על *■/

 כבר הרובצת התהום את שירחיב פרוע,
ברית־ד,מועצות. לבין המדינה בין כיום
 עצמו על מקבל כזה, מסע שיוזם מי

רוס יהודי של עתידם לגבי נוראה אחריות
 שרות־דוב: אותם לשרת עלול הוא יה.

 .המשוטטת חיה אותה את שיזכיר שרות
מחבקת. שהיא מי את והורגת בסיביר

ה רקע על אנטי־סובייטי, מסע־תעמולה
 בין רוסיה יהודי את יכניס לעליה, דרישה

 הסמל של הפטיש לבין ישראל של הסדן
 השניים. בין להימחץ עלולים הם הסובייטי.

 תהיה הנוכחית למולדתם שנאמנותם ברגע
סרק בפניהם לפתוח הדבר עלול חשודה,

הטכ על שהשתלטה אירופה ארצות מבין
 מן למעבר עתה קרובה החדישה, ניקה

לשני. הראשון השלב
 חיוני היה היהודים של שרותם
 הסובייטית. המהפכה להצלחת

 החדש, המשק מהנדסי היו הם
 סיפקו הם והמנהלים. הרופאים
 ואנשי־ מנהיגי-מפלגה גנרלים,

 אין עד שעלו כמספרים מינהל
 כקרב היחסי חלקם על שיעור

הכללית. האוכלוסיה
 אלפי מאות חינך הסובייטי המשטר אולם

 בני את לקח הוא חדשים. אינטליגנטים
 הרועה בן את הוולגה, מגדות המוז׳יק

 הטאר־ השחור הפועל בן את מאוזבקיסטאן,
בהמוניהם. לטכניון אותם ושלח טארי

עצומה אינטליגנציה נולדה כך

 שלם בלב מאמין אני אולם אחר. טרס
 והאינטרס היהודי האינטרס זה במקרה כי

לחלוטין. מזדהים הישראלי
 כל אנושית. לתגבורת זקוקה המדינה

 בימי יותר ועוד מלחמה, בימי — עתידה
 שלה. האנושי היסוד על יתבסס — שלום

 כן צק, ומ רחב יותר יהיה זה שבסים ככל
 ולהכות להתקיים המדינה סיכויי יגדלו

במרחב. שרשים
 חם חשבון גם ישנו הקר. החשבון זהו
 מאתנו איש עצמנו: את נשלה אל יותר.

 יהודים יהיו עת אדיש להיות יוכל לא
 אנו במצוקה. נתונים אחרות בארצות
 ורגש. רוח מוצא, בקשרי בהם קשורים

להם. לדאוג נצטרך לאו, ואם בכך נרצה אם

 החד־משמעיית: התשובה מבאן
המדינה. של הממלכתי המנגנון

בכך? רוצה מי עינויים. של חדש
 דרושות היסטריות צעקות לא
 נכון שקול, מוסדי לחץ אלא לנו,
 ירפה, לא יוותר, שלא לחץ ובן.
 פוליטי. הגיון על מבוסס יהיה אך
 שקול אפשרות שישנה מאמין אני
 חומות בין קשבת אוזן ימצא כזה

 הסובייטיים המנהיגים הקרמלין.
עשו הם אולם ציונים, ייהפכו לא
 שסתום פתיחת בי להבין יים

לטובתם. היא ההגירה
 אנשי־ הם אלה מנהיגים הריעות, כל לפי ■

במנ כי יודעים שהם ספק אין מציאות.
 לחץ, של גורם מתפתח הסובייטי גנון

 תיפתח אם מבפנים. במכונה לחבל העשוי
 להזיק מבלי הלחץ על להקל דרך בפניהם

 משטרם, ושל מדינתם של לאינטרסים
מהפכניים. פתרונות בפני יהססו שלא יתכן

 מכבר לא השמיע כרושצ׳וב ניקיטה
 ליהודים נתן כי אמר הוא מעניינת. הכרזה

 כי ביודעו לפולין, מרוסיה לעבור רבים
 דיבר הוא לישראל. לעלות עומדים הם

 עליה תהיה בו היום על מעורפל באופן
 אפשרית, לישראל מברית־המועצות יהודית

לבוג העולים היהודים את שתהפוך מבלי
הקודמת. במולדתם דים

★ ★ ★
 ישראלי צד גם ישנו הרוסי. הצד הו *
 רצוננו לכנות המבחן זהו המטבע. של (

רוסיה. ליהודי דאגתנו כנות בעליה,
 האדם הוא מראש זאת שהבין האיש

 הטוב הפוליטי למוח אותו חושב שאני
 למחרת .בימינו. היהודי העם של ביותר

 הצעה גולדמן נחום הציע המדינה קום
יש מנהיגי מבין שאיש ממש, מהפכנית

הנצחון. בשכרון אותה הבין לא ראל
 ישראל בי אז הציע גולדמן

 תבע הוא שניה. שוייץ תהיה
 לאו״ם, אפילו תצטרף לא שהמדינה

 שוייץ, אליו הצטרפה שלא בשם
 להישאר אפשרות במעט אין כי

 כציוני האו״ם. כמסגרת ניטראלי
יכול בל כי גולדמן הכין אמיתי

 כעתיד לעזור ישראל של תה
ו ברובה תהיה התפוצות ליהודי

ניט תהיה שהמדינה בכך מותנית
 לגמרי שתישאר לחלוטין, ראלית
הגושים. למאבק מחוץ

 בכל רוסיה יהודי עלית את לדרוש אפשר
 להאמין קשה אולם מצב. ובכל מחיר

 שלושה ישלחו ברית־המועצות שמנהיגי
 למדינה אנושית כתגבורת יהודים מיליון
ה האנטי־סובייטי המערך מן חלק שהיא

יש להשתלבות גולדמן התנגד לכן עולמי.
 לדברי אייזנהואר. של בדוקטרינה ראל

 מבינה אמריקה יהדות גם היתר, גולדמן,
ישראל. של ניטראלית עמדה ומחייבת

 הישראלי- במאבק נעוץ שני מעכב גורם
 עם כוחה בכל כיום מתחרה רוסיה ערבי.

 ט־ עלית־המונים ערב. חסדי על אמריקה
 לערבים. סטירת־לחי תהיה ברית־ר,מועצות

 עם לפחות לשלום, ישראל שתתקרב ככל
 יותר קל יהיה כן הערבי, מהעולם חלק

זו. עליה להרשות הרוסים את לשכנע
ומש שני צד יש זו לבעיה גם
 מיליונים של אדירה עליה לים.

 כאשר שלום, בתנאי רק תיתכן
 לתוך תחדור הישראלית הכלכלה
 השתלבות ללא הערכי. המרחב

 להמונים ממש של קליטה אין
 יהיו ממש של קליטה וללא כאלה,

 המדינה. לרגלי בדור-עופרת העולים
^ ^

הם האלה הדברים שכל ומני ץ-
 מושכלים־ראשונים. כמעט הגיון, דברי 1

 עליהם, לחזור צורך שיש העובדה עצם
המדינה. בצמרת הבולבול רב מה מוכיח

 י — חולבת פרה להיות יכולה הציונות
ביש ועטיניה באמריקה שראשה חיה מין

 ונותנת מלהיבות מסיסמות הניזונה ראל,
 השלטת, התמונה כיום שזו נדמה חלב. לנו

 היהודית הפזורה להפקרת גורמת והיא
האנוכית. תועלתנו לטובת

 אצילה סוסה גם להיות יכולה הציונות
 יעדים לקראת המדינה את שתשא סוסה —

 לציבור נוחה חיה אולי, זו, אין גדולים.
 אך מרופדת, כורסה של לנוחיות הרגיל

עתיד. לקראת מובילה היא
מדי :מרחוק לנו רומז גדול יעד

 חמשה ארבעה, שלושה, של נה
מיליונים.


