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אייר? - בחו״ל הסברה
 מראה. שנשתכחה, לגעייה תשומת־לב להסב רציתי

 שלי אי־חהסברה נכון, יותר או, — ההסברה נושא
מדינתנו.

 על הממונים בקרב המהלכים מה מושג לי איו
 הרואה משקיף, בתור מדבר אני ובעולם. בארץ הנושא

 העולם אזרח כל אותם שרואה כבי הדברים פני את
 יעילה ערבית הסברה של ערימות־ערימות לו שמוגשות
מצידנו• מפחידה דממה — ומנגד וקולעת.
סטו מנזת לדוגמה ניקח סטודנט. במיקרה, אני,
 צעירים, של עצום ריכוז יום מדי בה שוחה דנטים.

 (כמו זרים. השאר מקומיים, סטודנטים הגדול הרוב
 אחרים, אוניברסיטאיים מוסדות גם קיימים המנזה,
ענק.) ציבור שעח־שעה, מדי-יום, מבקר שבחם

 כרזות, בסיסמאות, מרוחים ארוכים קירות מפחיד.
 פרו״ערבית. — המונית תקשורת מיני ושאר פוסטרים

 התעמולה יוצרי מיטב של טוב״ ״כל עמוסים דוכנים
האש״פית״ערבית.

 עמוקה, פוליטית תודעה בעל מתמרד, נוער של בדור
 אחר מתמיד חיפוש קיים יחסית, שקטות בארצות

 לדוש ופורה נרחב כר אין והזדהות. התעניינות מוקדי
חמיזרח״תיכוני. — שלנו זה כמו בו

 אזרחים של הרחב הציבור פלוס הנ״ל, הציבור
 ומשחד יעיל טיפטוף יום־יום, מקבל, סטודנטים שאינם

כלפיה. אדיש להישאר שקשה תעמולה, של
 הזה, ברעל מלהילחם התעייפנו אם יודע אינני

מחריד. הקיפאון — מצידנו אבל בכמויות, הנשפך

 משלנו, חומר יוגש שלפחות זו. בצד זו חאמיתות שתי
 תת־מודע, או מודע באופן מקומי, נתין שאותו פך

 ואז המיתרס, של השני הצד למציאות גם ליבו ישים
 תמונה כלשהי, תמונה תצטייר ישר שבשכל לקוות נותר

הישראלים. — שלנו לאמת גם חלק בה שיחיה
ל מבוא _ ״אל־מוקאדימה בעבודתו איבן־חאלדון,

 בריאתו, מטבע בור הוא ״האדם :אומר היסטוריה",
 זאת. סותרים אנחנו אבל ידע.״ רכישת על־יד ולומד

 ממשיכים ניסיון. ולא לקח לא לומדים. איננו אנו
 המציאות פני מול שלנו״עצמנו, הבורות בבור לשקוע

מסקנות. להסקת ביחס כללית ובבורות כמות״שהיא,
 הגויים את ללמד לבני-ערב מניחים אנו מזו, יתירה
 מצטיירת שהיא כפי הווה ומציאות מעוותת, היסטוריה

 כף״חמאזניים על להניח מבלי זאת, הערבי. חלאומן בעיני
 הגויים.״ עיני ״להאיר ללמד, שלנו, התורה את

התעוררות. שינוי, לבוא חייב
 קדוש, הופך סטירת-לחי שמקבל ערבי ילד כל
 זאת, לעומת פרסלי. מאלוויס יותר ופופולארי מצולם

 לפעמים־ רק שלנו, וילדים נשים שלהם, הפיגועים חללי
 העיתון, עמודי בשולי וחצי בשורת מצויינים לפעמים

 כללית למדיניות שייך אולי זה אז מקום. ובכל כאן
 אחרות דרכים קיימות אבל מדינה, של או עיתון של

שלנו. מילחמת־חקיום את להציג

 יש האש״פית־ערגית, ההסברה את להתקיף יש
 היא לכך היחידה והדרך אותה, למחוץ אותה, לגמד
 בני-חדודים. של מזו מונים אלף יעילה מערבת ליצור

שתועלינה לפחות אולם סיכוי, אין לגמרי לנצח

 חומר של ארגזים שולחות בחו״ל שלנו הנציגויות
 לחלק יכול אתה היותר לכל שמבקש• למי מודפס,
 או מלמטה לשכן קיבוץ, על או הציונות על חוברת
רציני. לא זה במיקרח. שקפץ לחבר

 אנשים עם מאורגנת, מערבת באן לקום צריכה
 — להתמודד לפחות או — קץ ולשים יעיל, וחומר

 הערבית. הלאומנות של המצויינת לשטיפת-המוח
בין המתרוצץ שופט הוא העולם אזרח סך־הבל,

 האש״פית־ — אחת נבחרת בעוד הנבחרות• שתי ביצועי
ל בדייקנות כדור־התעמולח את מבדררת — ערבית

 קירחת ונותרה הכדור, את איבדה שלנו זו מטרתו,
 לסילופים מוחץ טכני ניצחון זהו בוחנים. יציעים מול

ולאי-האטת.
 ובל לנשימה, כאוויר בעולם, אהדה לנו חסרה

 לבעייה להתייחס דעת-חקחל על להשפיע מוצלח ניסיון
באובייק לאחרונה, וחפניס-ישראלית המיזרח־תיכונית

וחיונית. מבורכת היא טיביות,
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 הצבאיים בתי״הכלא אודות הכתבה על להגיב ברצוני
 חיתה לא הכתבה לדעתי, ).2022 הזה״ (״העולם
 בכלא בתנאי״חמעצר שחלו השיפורים לאור במקומה,

(לדעתי). הצבאי
 בתי״הבלא את המחבר מתאר שהתפרסם, במאמר

 כשלעצמו נבון שהוא דבר ב״סטאלאגים״, הצבאיים
ה המילים של קיצור היא ״סטאלאג״ המילה (שבן

 שהמילה אלא צבאי). בלא — לאגה שטראף גרמניות
 בעיקבות הציבור, אצל אחר מובן קיבלה ״סטאלאג"

 כריבוז מחנות אותם שתיארה זולה סיפרות אותה
למיניהם. וסאדיסטים סוטי-מין של

 מחנות־הכליאה לגבי נכון זה אין דבר, של לאמיתו
צה״ל. של

״קצ לתקופות-מאסר פעמיים נשפטתי חייל בהיותי
 מאי בחודש זה היה הראשונה בפעם .6 בכלא רות״
 הפגישה זו והיתה מחבוש, ימי 21ל־ אז נשפטתי .1972

 הכלא חומות בין ביליתי חבלא. עם שלי הראשונה
לעבודות״חוץ. יצאתי בטרם ימים שלושה

 א ל באלה אבל למעשי-סדום, צפוי שאני לי נאמר
 מיטות). 30(ב־ ענק היה והתא הייתי, שבו בתא ראיתי

ה- של היחס אסירים. בין יחסים בשום נתקלתי לא

 היא והאמת לבני, חיה החיילים שאר אל ״נאמנים״
הסדר ולשמירת התא לנקיון מהשאר יותר דאגו שהם

בו.
 באיזור חיינו בסיני. לעבודות־חוץ יצאתי לאחר־מכן

 מעבודתם שונה חיתה לא שביצענו והעבודה רומני,
 את למלא אף עלינו חיה בלילה החיילים. שאר של

חיים. וכדורים רובה עם ושמרנו בחיילים, חובתנו
 היו ולא האסירים, על השפיע לא הנשק קבלת עצם

 סמלים, משני מורכב (שהיה ה״סגל" על איומים שום
מילואימניק). מחם אחד

 קיבלתי שכן הרבה, לספר אובל לא תקופח אותה על
 אצטרך אם שאף ידעתי, אולם שבוע. בעבור מחילה
נורא. זה יהיה לא לחזור,

1
 אותם וגם ימי-מחבוש, 35ל- נשפטתי השנייה בפעם

 בבוקר, 5 בשעה לכלא שהגעתי למרות •6 בכלא ריציתי
 סופקו ואף שעה, נאותה הקליטה תהליכי את עברתי

לבנים. ברשותי שאין כשחצהרתי חדשים, לבנים לי
 חומות בין ביליתי הראשונים הימים שלושת את

עוד עם יצאתי, ראשון ביום במעט. באפס״מעשה הכלא

 גשר-אריק. בסביבות לעבודות-חוץ ״אסירים״, 20ב־
 ל״אסירים״ אוהלים משני מורכב שחיה ״מחנה״ הקמנו
 היו התנאים באוחל-מיטבח. ששימש נוסף, קטן ואוהל

 קיבל ״אסיר״ שכל בכך בהתחשב יוצאים-מן*הכלל,
גומאוויר. ומיזרן מיטה

 מתכונן אני הרי די, אמרתם לא כאן עד ואם
 (תלוי ולעיתם יומיים, מדי נוספת. בעובדה לחדחימבם

 משאית תיתה העבודה, תום עם יום, מדי במזג־חאוויר)
 וניתן שנוכל.להתקלח, כדי גדות, לקיבוץ אותנו לוקחת

שבמשק. הציבורי מהטלפון הביתה, להתקשר זמן אף לנו
 מאיתנו מנעו לא קודם, שציינתי מה בל על נוסף

 לעשות הגדיל ואף יומיים, עיתונים גם תקופח באותה
 שנהיה כדי לטרנזיסטור, לנו שדאג האחראי, הקצין

בחדשות. מעודכנים
 תיאורים בעוד הקורא את להלאות מתכונן אינני

 לעיל שתיארתי שמה סבור אני בכלא, קורותי על
 הדימוי את ולתמיד, אחת לשבור, כדי וחותר די הינו

הצבאיים. בתי-הכלא של השלילי
 אלה אולם פח-ושם, חריגות אולי, שיש, נכון
 צבא. העם בל והרי האזרחיים, בנתי-חבלא גם קיימות

 הפרט מתוך הכלל את להוציא הצדקה לדעתי אין לכן,
 בבתי• החיילים לגורל בקשר חפוזות מסקנות ולהסיק

הכלא.
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ערבי□ אמני□ של גילוי־דעח
 המילה של ההיסטורי התפקיד את חברתנו מתוך

 הלאומיים והערכים הזכויות על בהגנה ושליחותה
 רואים ואמנים, משוררים סופרים, :אנו — והאנושיים

 על בהגנתו האדם לצד עמידתנו את להדגיש מחובתנו
האי עמידתנו את ולהדגיש התרבותיים, ושורשיו כבודו

השתייכותו. ועל אדמתו על בהגנתו עמנו לצד תנה
 מיתקפת נובח התנגדותנו את מביעים אנו על־בן

 עמנו, מבני שישה של לנפילתם הביאה אשר הדמים
 שאנו שעה השתייכותם. זבות ועל אדמתם על בהגנתם

המצ התעודדות את מבטאים אנו זו, מיתקפח מגנים
 ה״ניאו־פרימיטיביות״, הסתערות בפני האנושי פון

 את הציפו אשר אלה לדין, האחראים העמדת ודורשים
ודם. בעלילות האדמה יום

 חיתה לא השונים במקומות ששפיכות-חדמים יצויין
 לא בהם אשר ובערים שבכפרים היא וראייה מיקרית,

 עצי וערכו הפגינו שבתו, שם הביטחון״ ״כוחות התגרו
שפיכות־דמים. ללא רות-מחאה

הממלכ המוסדות נקטו היום ועד 1948 שנת מאז
 הערבי האזרח לנישול ועיקביות שונות פעולות תיים
 על־ידי ל״בתי-מלון״, כפרינו ולהפיכת מאדמתו, בארץ

 חוקים, באמצעות דונמים אלפי מאות שהפקיעו בך
 על השתלטו וכן ובאמצעי-דיבוי, ומשונים שונים צווים
 אלה כפרים שמחקו לאחר אדמותיהם ועל כפרים מאות

הווקף. אדמות על ידם ושמו המציאות, מן

הסטטיס ולפי מתמיד, טבעי ריבוי של במצב בני־עמנו
 ולכן שנח, 17 אחרי יוכפל מיספרם חרישמית טיקה

ופי חקלאות בנייה, למטרות אלו לאדמות זקוקים הם
 האוכלוסייה צפיפות מחמת נחנקים וערינו כפרינו תוח•

 נצרת־עילית העיר על מסתכלים אם האדמות. ומיעוט
מער הממשלה על-ידי שהופקעו אדמות על נבנתה אשר

 אשר כרמיאל העיר ועל הסמוכים, והכפרים נצרת ביי
 — סמוכים ערביים מכפרים שהופקעו אדמות על הוקמה

 ממאות נהנים אלו ערים שתי שתושבי רואים אנו
 _ הממשלה פירסומי זאת שמוכיחים כבי ריקות, דירות

 אלו דירות קניית או שבירת הרשויות מונעות בו-בזמן
 זאת, עם ביותר. להם זקוקים שהם ערביים מתושבים

אד ליותר זקוקות אלו ערים ששתי טוענים השילטונות
 בדי נוספות הפקעות על ומודיעים ערבים, של מות

הנ״ל. הערים שתי של תוכניות-המיתאר את להרחיב

 סיבה מהווים אשר אלה, צווים דוחים אנו לכן,
 יום־חאדמה את ליוו אשר המסוכנות, לתוצאות עיקרית

אפ את ולהפקיע הקרע, את להעמיק עלולים ואשר
אמי להבנה התשתית ליצירת הבנה, חדו-שיח שרות
 למען לאלתר, אלה צווים ביטול דורשים אנו לכן תית.

העמים. שני של האמיתיים האינטרסים
חובה רואים אנו זו, תקופה לרגישות הכרתנו מתוך

היהו אנשי-הרוח מבין בעלי-חמצפון אל לפנות לעצמנו
 העמים, לשני יותר טוב עתיד ביצירת חלקם ליטול דיים׳
 בסופו הפוגעים לצווי־ההפקעה התנגדות על״ידי וזאת

 העם של האמיתי באינטרס ארוך, ולטווח דבר, של
ה על המושתת לשלום המשותף ובאינטרס הישראלי,

העמים. שני בזכויות ההדדית החברה ועל צדק
 הנוכחית הרישמית שהגישה רואים, הננו במו-כן

 ח״רווחים״ למרות עתידית, ראייה על מבוססת אינה
בהש ברוך הדבר הוא, נהפוך החולפים. העכשווים

 הקיים הפער את מעמיק העמים, לשני הרות־סכנה לכות
הפו בנוף חישראלי העם להשתלבות ומפריע ביניהם

האיזור. של ליטי
 בישראל הערבים בבעיית דנים שבחם אלה, בימים

 אחר זמן מבבל יותר מאמינים חננו גבוהים, בדרגים
 על המושתתת הקיימת חרישמית הגישה בשינוי בצורך

גי שבנקיטת התבונה אל ופונים פוליטית, קוצר-ראות
בחש ולוקחת האחר, חעם בני את חמכבדת חדשה שה
במי — השונים בתחומים התמורות דינמיות את בון
והעולמי. חאיזורי המקומי, שור

האי ועמנו קורבנותינו לכבוד ראשינו מרכינים אנו
 מאבדים אינני ובו־בזמן האבות, באדמת הנאחז תן,
העמים. שני בין היחסים הידרדרות לבלימת חתיקווח את
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במערכת. שמורים השמות
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