
ת בו ברוד בנים ס
ישראל, משטרת באנשי (מימין),

 נפגשו מלוד, השבוע שגורשו הכושים 18
 מדימונה עדתם בנציגי התעופה לשדה בבואם
התפרעויות. למנוע שניסה מדון, ובאליהו

 חודשים שבעה לפני שהוצאה הלידה תעודת זוהייהודי ולאום: דת
למש שנולדה מור, לשיבנה הפנים, משרד ידי על

 היא הנולדת כי בפירוש, נרשם והלאום, הדת בסעיף בדימונה. ישראלים״ ״עברים פחת
 מתכוונים ומישראל, מדימונה הכושית הכת בני את לגרש כשמתכוונים עתה, יהודיה.
יהודים. הם כי מעולם טענו לא עצמם שהם למרות יהדותם, את גס מהם לשלול

 חולפת. אפיזודה כאל אליהם להתייחס
 משרד של טיפול תעודות להם ניתנו

בדי עולים שיכוני להם ניתנו הקליטה,
 אפילו המפד״ל של ומשרד־הפנים מונה,
 כיהודים, בארץ שנולדו ילדיהם את רשם
 בידי הנמצאות התעודות שמוכיחות כפי

הישראליים״. ״העברים
 הכושית שהמושבה התברר כאשד רק

לכמה שנתיים תוך התרחבה בדימונה

 שצפויה הסתבר כאשר ורק נפשות, מאות
 כושיות משפחות אלפי כמה של הסתערות

 הוחלט הארץ, יעל כת אותה מבני נוספות
מ נדפו הגזענות שסממני המדיניות על

מנה.
 הגירוש, מעצם נדף לא הגזענות ריח

רו היא מי את לקבוע רשאית מדינה שכן
מ אלא לא, מי ואת לתוכה לקבל צה

הגירוש. נומק בהם וההסברים הטענות

 ותשע שבעים מאות רבע ^
מאו — ספרד גירוש אחרי שנים

 העם של בהיסטוריה לדראון שנחרת רע
 ההפליה של שיאה את סימל שכן היהודי,
 בני־ בגירוש שהתבטאה והגזעית הדתית

 מדינת נקטה — דתם בגלל מארץ אדם
משמעותו. .מבחינת דומה בצעד היהודים

נפ 18 מישראל גורשו שעבר בשבוע
 שעות ילדיהם), 12ו־ זוגות (שלושה שות

גור לא הם אליה. שהגיעו אחרי מספר
 או הפלילי, עברם בגלל מישראל שו

 לציבור. סכנה להיות עלולים שהם משום
 גורשו הם אחרת: היתד. לגירושם הסיבה

יהודים. ולא כושים שהיו מפני
 הרשמית. הסיבה היתר. לא שזאת מובן
אמצ היעדר היה לגירושם שניתן הנימוק

 למעמסה יפלו פן וחשש כספיים עים
 ניתן שלא הרשמי, ההסבר הציבור. על

 בישראל, בהרחבה פורסם אך למגורשים
ה מנהיגי על פתאום שנפל החשש היה

 מנסיון המונית, כושית מפלישה מדינה,
 צורת את בשיטותיו המזכיר התנחלות

בראשיתה. בארץ הציונית ההתנחלות
 חולפת, כאפיזודה בתחילה שנראה מה

 את להגשים קטנה דתית בת של כנסיון
פת גדל דווקא, בישראל הדתיים מאוויר.

 אבל סכנה. של למימדים והתנפח אום
 הסתתרה למיניהם ההסברים כל מאחורי
 הגזעית השנאה אחת: יסודית עובדה
 הגורם היתד. לא היא בישראל. גם קיימת
 ״העברים כת בני הכושים לגירוש הישיר

ליהו בניגוד כי הטוענים — השחורים״
 מייצגים יהודה, שבט צאצאי שהם דים
 אבל — ישראל שבטי 11 שאר את הם

ב הטיפול לצורת ספק ללא גרמה היא
כשלעצמה. חמורה שהיא זו, בעיה

ה שיראה כמה עד הגזעניים, הרגשות
 הבעיה. להולדת גם שגרמו הם מוזר, דבר

 בני ראשוני ,1969 באוגוסט הגיעו, כאשר
 מליבריה, שגורשו אחרי לישראל, הכת
כ ישראל הצגת מפני החשש זה היה

 שהכתיב העולם, ברחבי גזענית מדינה
 במקום אלה. בכושים הטיפול צורת את

ניסו לגביהם, החלטית עמדה מייד לקבוע
ה העולה ,־״ ־,6ש.״י( גילאנד דוו

לקליטה ונשלחה הקליטה משרד של טיפול בכרטיס זכתה בריה,

 חד תופעה זו תהיה כי הקליטה משרד אנשי חשבו אז בדימונה.
 יהודים, היו כאילו הכושים העולים את לקלוט הסכימו פעמית,
ישדאל. נגד האפריקאיות המדינות זעם את יעורר גירושם כי מחשש


