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המיוחלת המונות
ומצרים סעודיה של וחלקים סוריה לבנון,

 — ישראל״ ,מלכות בשם — אלוד של המפה
 המזרחי, עבר־הירדן ארץ־ישראל, את שתכלול

ערבים. מיליון 15 בהם גרים שכיום שטחים —
המיוחל המישטו

הערבים של תעודותיהם את בודקים הראל״

 שתואר כפי הישראלית, באימפריה הערבים
 ״פלוגת אנשי — שנה 13 לפני בק שמואל

ע׳. האות כתובה ועליו ירוק טלאי הנושאים -

 עם שהתוזכח על פרס שמעון את גרינברג האשים להלן
 ״במקום ציבוריות, במות על הבוגד ליבנה של דיעותיו
.המשפטי היועץ בעצת לשאול .  של אומללה תוצאה זוהי' .
 נגד השרירותית האנארכיה פרומין, מבית הנבחרים מישטר

ת... הממלכתיות  שיטת־ אותה של פרי־באושים זוהי העברי
״ארורה הבלגה . . .

: )1964 משנת ,144 (גליון ושוב
 דסטרוקטיביים שהם בציבור שמות שבולטים רק ״חבל •

ם י נ כ ו ס מ ה ו נ י ד מ  שפרופסור חבל לתחייה, שקמה ל
 ב־ יושבים אינם בירושלים ההומאניסטיים ועמיתיו לייבוביץ
 אליעזר סר עס יחד ועמיתיו, לבון מר עם יחד ניו־יורק

ת... המקופחים ויתר ליבנה  הגרא־ הפילוסופים את שבמפלגו
 מעל- בולמים הם שאצלנו השונים, והקומפילאטורים פומניים
ו לראש, כ ל י ר ישראל על ושלרם לים, מעבר אל ש י ו ו א ו

 הורס־ מצחין, בוגד, הוא ליבנה :בקיצור ט
גי גם אלא הוא, רק ולא ועוד. ועוד המדינה,

דהיום. ״ארץ־ישראל-השלמה״ של אחר בור
גליון: באותו הנה,

בספרות לו שדומה ומי שמיר מר ״הליטראט־הבועט •
״קןר 3 ה ה . . .

 המשורר של ביצירות־הפרוזה לקרוא סבלנות לו שיש מי
 חבריו כל על זה, מסוג ציטאטין מאות שם ימצא הלאומי
וה ״פחדך הוא פרס שמעון יריביו. על לדבר שלא דהיום,
 בחומות' פירצה כשיש פירסום ״מקום משמש הארץ עיתון

ובו׳. )110 (גליון המדינה״
 לו שיש מי הסימון. את להדגים כדי אלה בדוגמות די
עימו. להתווכח אין חלילה. טועה, אינו אחרת, דיעה
מס בוגד, הוא אחרת דיעה לו שיש מי כי
 כעוון אותו לשפוט יש הורס-המדינה. ריח,

 ובמיקרה האווירה, את ממנו לטהר בגידה,
המדינה. מן אותו לגרש - ביותר הטוב

 זהו בזיהויו. לטעות שאי־אפשר חותם נושא זה סיגנון
 המילולי, הטרוריזם — כמשמעו פשוטו פאשיסטי, סימון
 ובמחנות־ריכוז׳ במרתפי־עינויים הישיר המשכו את לו המוצא

השלטון. תפיסת אחרי

הפרת עד מהנילוס :שייב-אלדד ישראל
הש כל סך במ גרינברג, של ביותר הנאמן למידו ך*

 הוא שגם שייב), (לשעבר: אלדד ישראל ד״ר הוא נים, 4 ן
התנו של הרשמיים והדוברים המוכרים המנהיגים עם נימנה

השלמה.״ ״ארץ־ישראל למען עה
 פוליטי כמנהיג אלדד עצמו את רואה לאורי־צבי, בניגוד

 ישראל ״מלכות למען קבוצות מקים הוא פעם מדי ממשי.
השלי המלכות את בכח־נה, אולי המזכיר, (מינוח השלישית״

המדי קום מאז שהתנהלו משפטים בכמה הנאצים). של שית
 לאלדד־שייב היתד, כי התובע טען אלימות, מחתרות נגד נה

והשקפתם. גישתם על רבה השפעה
שנש גלוית־דואר, לכנסת אלי נשלחה חודשים כמה לפני

החדשה► לשנה ברכות עם יחד ישראל,״ מלכות ״מפת את אה

.1967ב־ הלאומיים״ ״החוגים בידי מופקת שהיא בה נאמר
מ יותר הרבה מלכות-ישראל כוללת במפה

 יותר הרכה וגם השלמה", ״ארץ־ישראל אשר
ל מצרפת היא מלחמת־ששת־הימים. מביבושי

 מצריים, של מאיזור־הנילום ניכר חלק ישראל
 מיפרץ■ גדות שתי את עכר-הירדן, בל את

 לכגון בל את מסעודיה), חלק זה (וככלל אילת
המיושבת. סוריה כל את וכמעט

 עקבה וסואץ, פורט־סעיד את תכלול זו מלכות־ישראל
מצו זו למפה וחלב. לאטאקיה וביירות, דמשק ורבת־עמון,

 תדרוך אשר מקום ״כל כי המבטיחים פסוקים, כמה רפים
 הנהר מן והלבנון, המידבר מן יהיה. לכם בו, רגליכם כף

גבולכם.״ יהיה האחרון הים ועד נהר־פרת,
כלהלן: בגלוייה מתומצתת אלדד של תורתו

 לאב־ הבטיח שאלוהים ארץ־ישראל, נבולות ״אלה •
 בתורה ציוום ומשה לבנים, והבטיח וחזר אבי־האומה, רהט

 שאפו ושני ראשון בבית וישראל יהודה ומלכי לכובשים,
 והמוסר, הרוח אנשי וחכמי־התלמוד, אליהם, הגיעו ואף

 ה־ והאמונה, השכל נשר והפילוסוף, לימי־הגאולה, יעדום
בהלכה. קבעם רמב״ם,

ו ראייה פרי אס כי שרירותיים, אינם אלה ״גבולות א י ג
, ת י ט י ל ו  הארץ מהווה בהם רק ומדיני. כלכלי ריאליזם פ

 סיני מעפרות הטבעיים, אוצרותיה ועצמאית. בטחונית יחידה
 כישרון על־ידי משממותם יופקו אשר זרמי־הפרת, עד

 יבטיחו ובקרב, במדע בעבודת, גדולים העיברייס, בנייה
 אליה השבים העט בני לכל פנימית וחרות עושר עצמאות,

תושביה. לכל ולשלום לברכה בה וישלטו
 נואי־ חזקים אנו חוזרים האומה שליש חורבן ״למרות

 לחולל והמוזנחת, המובטחת המולדת למרחב בעבר פעם
 זח ועשיר רחב ארצי בסיס על כי מהפכת־עם־ותרבות. בה

 מלכות לגויים. ומופת לישראל ומוסר אמונה מיקדש יוקם
 הכרחית, היא ההבטחה־הבטחון, בגבולות וברוח, בגוף ישראל

קונז־תקוס. כן ועל ריאלית, בלבד והיא
 ה* נימות בל את בימעט כוללת זו תמצית
כר לשני זקוק היה היטלר הקלאסי. פאשיזם

בקיצור. באן נאמר אשר את להגיד בדי בים
 יצחק כלכלן משווע. אנאכרוניזם זהו גם פאשיזם, כל כמו

 חומרי־גלם, כל כימעט החסרה זו, ״מלכות״ כי הטענה מן
 ה־ מן יצחק איסטראטג עצמו. ברשות כלכלי מרחב תהווד,
 ופצצות- טילים של בעידן בטוח, יהיה זה מרחב כי יומרה
 אלדד־ מתעלם ממנו הערבי, העולם של מהתקפת־הנגד גרעין,

 מלחמות־ סידרת של המדיני ל״ריאליזם״ ואשר כליל. שייב
 ארצות־הברית של וחילות־האוויר חילות־הים לעיני כיבוש,

הד־בור. את עליו להרחיב שלא מוטב וברית־המועצות,

אקטואלית כתוכנית גנוסייד
המדינה. קום מאז סטייה, ללא זו, בתורה דוגל לדד̂ 

רעיוני: יריב על אמר 1951ב־
 בנפש. מחבל הוא אליו. ביחס גמור צדיק הוא ״מרגל •
בחור היה לא בצבאנו, היו הדם וקדושת הכבוד מושג אילו

מולקה.״ שהיה המלקות מעוצמת תחתיו לשבת מסוגל כזה
אמר: לרצח, הסתה בעוון למשפט, כך על הובא כאשר

עונש־מוות.״ תמיד יהיה למרגלים כי מקווה ״אני
ב ״מחבל הדם", ״קדושת ממרגל", ״גרוע

מאד. מסויים ממילון לקוחים אלה כל - נפש"
ש מלכות״, נאמני ״ברית בשם גוף הקים 1951 בדצמבר

 הקיימות הערביות הפוליטיות היחידות בכל ״להליחם נשבע
ההיסטורית״. ארץ־ישראל בגבולות

 הנשק״, ״טוהר רעיון נגד אלדד הטיף 1962 בינואר 31ב־
ו המלחמה היא היחידה האפשרית ״המלחמה כי וקבע ט ה

. ת י ל א כך.״ רק ט
 המימ- ובקיום אטומי נשק בייצור תמך הוא

 הצפוי הגבול על המרמז דבר - הצבאי של
 משליש למעלה המהווים ארץ־ישראל, לערביי

ש כמו השלמה״ כ״ארץ־ישראל האוכלוסייה,
המיוחלת. ישראל" כ״מלבות ורוב ביום, היא

 ב־ ,תאריך באותו שייב, דגל הפנימית, לדמוקראטיה אשר
סגולה״: עם בתוך סגולה ״כת
 נסתיימה. לא כזאת מורדת סגולה כת של שליחותה •

ף זו לכת לה ומותר עכשיו, גם לה זקוקים אנו ו כ  רצונה ל
ב לו, ולתת הרוב, על ו ר ש ל פ ו ט  הוא אשר את זה, מ

בו.״ חפץ איננו
 התנועה קום לפני משנתיים פחות ,1965 בנובמבר 12ב־
 המוחזק ב״שילטון אלדד דגל השלמה״, ״ארץ־ישראל למען

ת על־ידי י ל י  לצרכיו מעבר העם עתיד את הרואה העם, ע
הפרט.״ של השוטפים

ז (או ״עילית"  מילה היא גם היתה פ>1״1פ
הנאצים. על כמיוחד הביכה

 ר,כחנה כי סבור ויהיה חלילה, יטעה, לא שאיש וכדי
מוסיף: הוא נבחרת, לכנסת

 חוקים שחוקק יווני שם בעל מוסד היה ״הסנהדרין •
 יהודי שם בעלת היא הכנסת זאת, לעומת היהדות. ברוח

הגויים.״ ברוח חוקים ומחוקקת
 גרינברג, של ברוחו הכנסת, פיזור לפני עוד
 מ־ זבות־הכחירה את מייד לשלול אלדד תבע

ערביי־ישראל.
 באמצעות קלה, בהסוזאה אלדד, מפיץ הדיעות אותן את

 כפרשן״ קרובות לעיתים מופיע הוא שם — קול־ישראל
 זו ״פרשנות״ בדברי ההאזנה. של בשעת־השיא המיקרא,

 מלא בפה משבח הדמוקראטיה, נגד קבוע באופן אלדד מטיף
 את שתאם כמעשה לא — יהושע בימי עמי־כנען השמדת את

עצמו. בפני מוסרי כדבר אלא תקופה, אותה של המוסר
 - אקטואלי במירשם הג׳נוסייד מופיע כאד

העבר. תיאוד של באיצטלה
 היה לא מעולם כי אגב, טוענים, הרציניים החוקרים (רוב

 זה ולא באיטיות, לארץ הסתנן ישראל עם כזה. ג׳נוסייד
 בני־הארץ עם שהתמזגו אלא עם, שום השמידו שלא בלבד

ספר־שמואל.) בימי חדשה, לאומה הקודמים
שרותי־התעמולה של חוסר־הכישרון על תמה אני לעיתים

)24 בעמוד (המשך


