קול התרבות הכבושה
״האם במשך עשר שנות כיבוש ישראלי בגדה המע-
רבית נוצרה תרבות פלסטינית ז״ על שאלה זו מנסה
להשיב העיתונאי דני רובינשטיין במונולוג ארון שלו
תחת הכותרת ״תרבות הארץ הכבושה״ שהתפרסם בעי-
תונכם )״העולם הזה״  (2081במדור ״נמר של נייר״.
התאכזבתי מאד מרמת האובייקטיביות של מר רובינ
שטיין .תחילה חייתי רוצה לתקן לו כמה טעויות שוליות.
המשוררים הערבים בישראל ידועים היטב בכל העולם
הערבי כ״משוררי ההתנגדות״ .הם ידועים פחות כ־
״משוררי הארץ הכבושה״ ,כינוי המודבק להם רק בכלי״
התיקשורת של המישטרים במצרים ,סוריה ועיראק.
עסאן )ולא רסאן( כנפאני כתב בשנת  1965ספר שנתן
לו את התואר ״משורר ההתנגדות״ ,וממנו גזרו את
הכינוי גם לשאר המשוררים הערבים בישראל.
עתה אפנה לחילוקי־הדיעות שיש לי עם דיעותיו
של דני רובינשטיין .דני טוען ש״הסימבוליקה הנוצרית
בולטת ביותר" בסיפרות הפלסטינים בתוך ישראל וגם
בגדה המערבית .אם אומנם הפלסטינים בישראל משתמ
שים בהרבה ״סימבוליקה נוצרית״ ,זאת אומרת שיש
סיבה לכך .סימבוליקה זו היתה נחוצה מפני שלמיעוט
הערבי היו חסרות זכויות אלמנטריות ביותר של חופש-
דיבור וחופש-ביטוי.
רובינשטיין חייב היה להסביר לקוראיו שעצם השי
מוש בסימבוליקה הנוצרית נובע ממדיניות של דיכוי
לאומי ,נישול קרקעות ,מימשל צבאי ואפלייה גיזעית.
כל ממשלות ישראל נקטו מדיניות כזו כלפי המיעוט
הערבי ,ולכן היה דרוש ונורמאלי להשתמש בסימבוליקה
נוצרית.
אני מתפלא על דני רובינשטיין שלמד סוציולוגיה
ולימודי המיזרח״התיכון על שהוא טוען כי ״׳תרבות
השמאל׳ הולכת ומשתלטת על החברה הפלסטינית .כאשר
אתה מגיע לחנויות ספרים בגדה המערבית וגם לבתים,
אתה רואה על פי הספרים שהשמאל והקומוניזם מביאים
להם את התשובות הנוחות ביותר.״
מדוע הוא משתמש בביטוי ״תשובות נוחות״ ,ולא
״תשובות נכונות ומדעיות״  1מי שקורא ספרים שמא 
לניים ומי שעוסק ב׳תרבות השמאל׳ הוא ,לדעתי ,אדם
שהגיע לרמה גבוהה ולתודעה מתקדמת ומפותחת ביותר.
רק מיעוט קטן של חנויות הספרים בגדה מוכר ספרים
אלה .להיפך ,יש מחסור בספרים שמאלניים ,מפני
שמדיניות המימשל הצבאי אוסרת הכנסת ׳תרבות
שמאלנית׳ לשטחים הכבושים .למשל ,עד היום הזה
מתנגד המימשל הצבאי להכנסת עיתון המפלגה הקומו
ניסטית ״אל־איתחאד״ לגדה ,למרות שזהו עתון לגאלי.
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רובינשטיין טוען במונולוג שלו  :״אולי מוטב להעיר
שאנחנו עוסקים בחלק המובחר של התרבות הזאת ולא
עוסקים ברובה ,שהיא סיפרות של סתם גידופים .כוונתי

לסיפרות שבה היהודי תמיד נוכל ואשה היא רק זונה —
ובעצם ,רוב הסיפורים הנכתבים הינם בעלי אופי כזה".
כל ספרות ,ערבית כאחרת ,המדברת באופן שלילי
או באופן גזעני על העם הישראלי או על יהדות העולם
היא סיפרות אנטי-שמית ,גזענית ,נתעבת ופסולה .אני
מודה שיש סיפרות כזו בעולם הערבי ,ואני מגנה את
התופעה השלילית הזאת.
אבל אסור לשכוח שיש גם סיפרות ציונית גזענית
בתוך ישראל שמדברת על הערבים באופן שלילי לגמרי
ובצורה גזענית .דמות הערבי בספרות העברית היא ברובה
דמות שלילית וגזענית.
רובינשטיין אומר עוד במונולוג שלו ,כי ״אם להתייחס
לגדה המערבית כערכה ,הרי היא בסך״הכל פרובינציה
גדולה .כפרים נידחים ושוקים בתוכם .שלושה בתי״
חרושת פרימיטיביים .כדי לתת אילוסטרציה למצב בגדה,
מוטב לפתוח את ספר הטלפונים ולראות את מיספר
המינויים של הגדה המערבית ,המייצג את רמת־ההת-
פתחות שלהם.״ כל ספר הטלפונים שיש בגדה המערבית
מקביל לסדר־גודל של אזור חיוג עפולה...״
כלומר ,אם המימשל הצבאי יחליט מחר להכניס
טלפון וחשמל לכל בית פלסטיני ,תהיה רמת ההתפתחות
של הפלסטינים בגדה גדולה יותר מרמת ההתפתחות
של הישראלי הממוצע .איני מבין איך רובינשטיין מרשה
לעצמו להשתמש בקנה־מידה פרימיטיבי כזה של חשמל
וטלפון ,לבדיקת רמת התפתחותם של הפלסטינים בגדה
המערבית .האם מיספר הטלפונים מעיד על התפתחות
של עם ן לדעתי זוהי צורה מפגרת לקבוע את רמת
התפתחותו של עם החי תחת מישטר כיבוש ״ליבראלי״.
מדוע לא נתן רובינשטיין ,למשל ,סטטיסטיקה על בוגרי
האוניברסיטאות בקרב הפלסטינים בגדה ! לפי סטא-
טיסטיקה כזו שפורסמה על-ידי אונסק״ו ,יש יותר מ־70
אלף בוגרי אוניברסיטאות בקרב העם הפלסטיני.
איך ניתן להסביר את חמיספר הגדל והולך של
בעלי תארים אקדמאים בקרב בני העם הפלסטיני ,ההולך
ומתפתח למרות תהליכי ושיטות הדיכוי ז לדעתי ניתן
להסביר זאת רק בכך שרק עם חי ובעל שורשים עמוקים
בתרבות מסוגל לעמוד נגד דיכוי ובתנאי כיבוש ולהמ
שיך בהתפתחותו עד שיאלץ את העולם להכיר בו.
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בניתוחו המאלף מתעלם מר רובינשטיין ,שהוא סופר
״דבר״ לעניינים ערביים ,לחלוטין מעובדת היות העם
הפלסטיני בגדה תחת מישטר כיבוש ומהשפעתו השלי
לית של מישטר זה על תנאי התפתחותו התרבותית.
הוא רוצה לספר לנו כי תרבות פלסטינית ״כמעט חדשה״
צמחה תחת חסות הכיבוש ״הליבראלי״ הישראלי .ו
מכאן ניתן היה רק לצפות שיבוא מישהו ויציע לישראל
לכבוש גם את ירדן ,ערב-הסעודית וצפון תימן כדי
להביא להן ״תרבות חדשה״ עם ״כיבוש ליבראלי״.

הכיבוש הישראלי בגדה וברצועת עזה וברמת־הגולן
יצר שתי עובדות  :שוק )ענק יחסית( למוצרים ישרא 
ליים ,וכוח פרולטארי א-פוליטי .הבורגנות הישראלית
מנצלת את כוח־האדם בגדה — מקפחת אותו ואינה
נותנת לו שום זכויות בסיסיות .ריווחי הבורגנות מביאים
תועלת לא רק לקאפיטליסטים הישראלים .הם תורמים
תרומה משמעותית גם לפרולטריון הישראלי ולכלכלתה
של ישראל כולה.
כל המיפלגות הציוניות הן נגד נסיגה או פשרה
טריטוריאלית ונגד הקמת מדינה פלסטינית עצמאית
לצד ישראל ,מפני שהם מכירים היטב בשתי העובדות
שהזכרתי .זאת הסיבה מדוע המפלגות הציוניות אינן
דוגלות בסיסמה שגם מידבר סיני הוא חלק בלתי-נפרד
מ״המולדת ההיסטורית״ .מפני שסיני הוא מידבר ,וחוץ
מהנפט שכבר נמסר למצרים אין בו אוכלוסיה גדולה,
לא כוח״אדם ולא שוק.
לכן ,צעיר פלסטיני המסיים את חוק לימודיו בתיכון
אין לו סיכוי לקידום .הישראלים רוצים רק פועלים
פלסטינים ולא אינטלקטואלים פלסטינים .הבורגנות
השלטת בישראל רוצה לעשות אותנו רק פועלים.
משום כך נראה לי המונולוג של דני רובינשטיין
חסר־אובייקטיביות ועטוף בשיכבה של תרבות קולונ
יאלית .הוא מסתכל על תרבות הפלסטינים מלמעלה,
ממדרגה עליונה ,כאילו הפלסטינים הם עם מפגר החי
בג׳ונגל לכוד בגורלו ומתעסק רק בפוליטיקה .כך קל
ביותר להסביר את ״התהליכים התרבותיים״ שחלו
כביכול בגדה המערבית.

!וה״ר

ס א ב א ג  ,וצרח

שחס•חשבם ומה
כול□ אוהבי□ את קארטר
העם האמריקאי אהב את קארטר ובחר בו כנשיא.
המיצעד הבלתי-פוסק של נשיאים וראשי ממשלות מגיע
וחוזר אל ומן הבית הלבן ,ובפי כל הבשורה  :״אני
אוהב את קארטר.״ דו״הקיום בין ישראל ומצרים התחיל
אף הוא בבית הלבן  :גם סאדאת וגם בגין אוהבים
את קארטר ,וקארטר אוהב את שניהם ואת כולם.
רבין ובגין הם המופים־וחופים של שנת  ,1977ובכל-
זאת קארטר לא אהב את רבין ולכן רביו אינו אוהב
את קארטר ,והוא מאשים אותו בחתירה תחת אושיותיה
וסיכוייה של ועידת ז׳נבה.
רביו ופרס אינם מאשימים את בגין וארליך בהצגת
תוכניות מדיניות בלתי־רציניות ובלתי״אחראיות ,או
בהשלטתו של מישטר כלכלי בלתי־צודק המעשיר את
העשירים ומרושש את העניים — רביו מאשים את
בגין בוותרנות יתירה כלפי נשיא ארצות״הברית ,ושמעון
פרס מאשים את ארליך בקיצוץ תקציב הביטחון .המערך
רוצה להיות יותר קדוש מהברית הקדושה של בגין
וארליך עם מועצת גדולי התורה והרבי מלובאביץ׳.
אבל המערך אינו יכול להיות יותר קדוש מקארטר,
כי האלוהים בחר בו לשלטון ,ממש כאילו היה הוא
מנחם בגין בכבודו ובעצמו ,כדברי שירה של בית׳׳ר :
״אלוהים לשלטון בחרתנו״ .כי ג׳ימי קארטר ,הנוצרי
האדוק ,״שנולד מחדש״ ,מאמין באלוהים שהוא אלוהי
אברהם ,יצחק יעקב ומנחם בגין ,משה דיין ,אבא אבן,
משה שמיר ,גאולה כהן ואולי ,אפילו ,אמנון רובינשטיין.

■1

!■

■

העם האמריקאי אוהב עתה את קארטר קצת פחות
מאשר בנובמבר  : 1976הכושים אוהבים אותו פחות
משום שלא מילא אפילו אחת מהבטחותיו אליהם ;
היהודים אוהבים אותו פחות ,משום שהוא אוהב קצת
את הפלסטינים ; העניים והפועלים אוהבים אותו פחות
משום שלא החזיר להם את כספי המס שהבטיח ,לא
עשה מאומה להנהגתו של ביטוח רפואי ממלכתי ולא
נקף אצבע לחקיקה סוציאלית שהיתה כלולה במצעו.
במערב אירופה אוהבים את ג׳ימי קארטר פחות
מאשר בארצות-הברית והרבה פחות מאשר במצרים,

סוריה או ישראל — המערב־אירופאיים ,ובעיקר ראשי
ממשלות צרפת ,גרמניה המערבית ובריטניה ,חוששים
ממנו וממדיניות״חוות-הבוטנים שלו .הם חוששים שציד־
המכשפות בסיסמת ״זכויות האדם״ שהוא רוצה להנהיג
בעולם החופשי ,הוא הצד השני למטבע של ציד״המכשפות
נוסח ג׳ו מק-קארתי — רוברט קנדי — ריצ׳ארד ניכסון,
שעדיין מטיל את מוראו על העולם הלא־סוציאליסטי
וגם על ארצות״הברית עצמה.
דויד ונלסון רוקפלר ,ואיתם ראש המחלקה הבינ
לאומית של ה״צ׳ייס מנהטן בנק״ ,שר-החוץ לשעבר
של ממשלת ארצות־הברית הנרי קיסינג׳ר — שלושתם
רפובליקאים רשומים ,אוהבים מאד את ג׳ימי קארטר.
זו ,כנראה ,גם הסיבה שפרט לפגישות אין־ספור עם
רבנים אורתודוכסים ועלייה״לרגל מבישה אל הרבי
מלובאביץ׳ ,שמצווה את מיצוות ״אף שעל״ על אזרחי
ישראל מבלי לעלות אליה בעצמו — היו פגישותיו היחי
דות של בגין עם אישים בלתי־רישמיים ,הפגישות עם
האחים רוקפלר וקיסינג׳ר.
הרוקפלרים ושאר מנהלי חברות״הנפט אוהבים את
קארטר משום שמדיניותו מייקרת את הנפט ומעשירה
את חברות הנפט — מאזן״התשלומים השלילי של
ארצות-הברית הוא תוצאה ישירה של אגירה בלתי־
פוסקת של נפט מפחד של מילחמה אפשרית במיזרח-
התיכון .את האצבע על הדק חמילחמה הזו מחזיקים
בגין־דיין־וייצמן ואת אפשרויותיה באו לברר אצל בגין
דייוויד ונלסון רוקפלר עם הנרי קיסינג׳ר  :האב
תתקיים ז מתי ן ובאיזה מחיר אפשר לבטלה או לד
חותה ז !
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גם הסעודים ,סוחרי-הנפט ,אוהבים את קארטר
לקוחם והוא אוהב אותם .חסנאטור היהודי ,אוהב
ישראל ואוהב־בגין ,יעקב יעבץ ,אף הציג את עצמו
כ״ידידו האישי של שר-החוץ הסעודי״ וגם סגן־נשיא
ארצות־הברית לשעבר ,נלסון רוקפלר /עשה כמוהו.
שניהם אוהבים את קארטר ,אוהבים את שר־החוץ
הסעודי ושונאים את הפלסטינים ואת מי שתומך בהם.

מחנה־השלום הישראלי אינו אוהב את הרוקפלרים
ואת יעקב יעבץ — אך גם הוא אוהב את קארטר.
היונים הישראליות ,בשובך הסוציאליסטי־ציוני ומחוצה
לו ,שמחים ומרוצים בנשיא המצדד בבוקר ב״בית לאומי
פלסטיני״ ,בצהריים ב״יישות פלסטינית״ ובסעודה הממ
לכתית בערב ב״שאלה הפלסטינית״ .הקומוניסטים היש
ראלים אוהבים יותר את ברז׳נייב ושונאים את קארטר
כשהוא רוצה זכויות״אזרח בברית״המועצות ,אך הם
אוהבים גם את הנשיא האמריקאי כשהוא מכריז על
הצורך בנסיגה ישראלית לגבולות .1967
קארטר אוהב מאד את מי שאוהב אותו ,כי הוא
אוהב את התנ״ך שבו נאמר ״ואהבת לרעך כמוך"
והוא ,הנשיא האמריקאי ,הוא רעם של כל אוהביו.
הוא אוהב את בגין וסאדאת האוהבים אותו ,אוהב
את הרבי מלובאביץ׳ האוהב את בגין ובוודאי שיאהב
גם את הרב קוק ואת זבולון המר האוהבים את בגין,
אהובו של קארטר.
השילוש הקדוש הזה — הנשיא ג׳ימי קארטר ,הרבי
מלובאביץ׳ והרבי יהודה קוק — הוא המשענת המדינית,
הרוחנית והיחידה של ממשלת ישראל ,בראשותו של
נציב בית״ר מנחם בגין.
קארטר יושב על תקן של אלוהים ,כמוהו כבגין
שהאלוהים בחר בו לשילטון — אלא שאלוהיו של
קארטר חשוב יותר מאלוהיו של בגין ,כי אלוהי הנוצרים
יש לו שליחים וקארטר הוא השליח החשוב ביותר
ביניהם ואילו אלוהי היהודים יש לו רק רבנים ראשיים,
ספרדים ואשכנזים ,ראשון־לציון וראשון לגוש־אמונים,
ראשון לגדולי התורה וראשון לחב״ד — ואילו בגין איננו
רב או שליח קדוש.
כמו בתפילת האשכבה כך גם במגעיו עם הנשיא
ג׳ימי קארטר ,צריך מנחם בגין לזכור ש״קארטר נתן
וקארטר לקח״ — אם מנחם בגין לא יתן לקארטר
את כל מה שהוא רוצה ,נפט ושלום ,יקח קארטר
את כל מה שהוא חפץ בו בעצמו ואז לא יחיה מי
שינחם את מנחם בגין.
כולם אוהבים את קארטר ,כולם ,וג׳ימי קארטר
יותר מכולם.

אלכ ם

מ ס י ם  ,נ״ו־יירק

