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 מכיל הזית׳ ״עץ של הנעורים סכון

 מעולה קוקוס שמן
 יומין וטיסוח עידונו העור, לריכוך
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 מצוייר. בשילטון כאשר מעטות, מישפחות
?* ״סוציאליסטית״ מיפלגה

 כ־ מעמדי״ ״אוייב כשדרשותם
 כ?נלי־ היו לא ההיסטורית, מפא״י

לידידים. זקוקים ההון
 ישב מי

בארץ?
 ״בוני של זהותם בדבר האגדה צד י■
 הם מי לעם המסבירה הארץ״, •
ה ״יושבי אגדת מצוייר, ו, י נ ט י ל ח מ

 במדיניותם. חשוב צד לעם המסבירה ארץ״,
מתוח אחד רבדים, שלושה בנוייה זו אגדה

ממישנהו. כם
 ביותר, הפרימיטיבי התחתון, ברובד
 ארץ אל היהודים של עלייתם מתוארת

 שיבטי בה מתרוצצים ושם שפה לא־נושבת,
 התיישבו אולי, שחלקם, פראיים, בדואים

בחקלאות. עוסקים והריהם בכפרים, כבר
לתל יותר קצת המתאים השני, ברובד

החלו תנועות־הנוער ולחניכי תיכון מידי
הער של במציאותם מודים כבר ציות,
 לארץ הגיעו שהללו טוענים אך בים,

 הערבי שהיישוב כך היהודים, בעיקבות
היהודי. היישוב ביגלל בוצר בארץ״ישראל

טו ביותר, המתוחכם השלישי, ברובד
 יישוב בארץ היה אם חשוב לא שכלל ענים
 שהיישוב מפני גודלו, היה ומה ערבי

 כינד עצמה, בפני כיחידה התקיים היהודי
הערבי. היישוב עם קשר ללא עט

האמת? מה
 יהודי יישוב על לדבר להתחיל אפשר

 אז, ואילך. 1914 משנת בארץ משמעותי
 שאין התברר כבר השנייה, העלייה אחרי

 חסרת- הרפתקה באיזו אמורים הדברים
 המוסדות להתגבש החלו וחולפת. חשיבות

 התחיל והיישוב הפוליטיים, והאירגונים
שורשים. להכות

יהו 84,000 בארץ היו 1914 בשנת ;•
האוכלוסייה. מכלל 117. — דים

יהו 174,610 היו כבר 1931 בשנת !•
מ יותר מעט של אוכלוסייה מתוך דים,

.1770כ־ — נפש מיליון
 יהודים 445,457 כאן היו 1939 בשנת !•

.29.570 — תושבים וחצי כמיליון מתוך
 הפליטים בריחת לפני ,1947 בשנת •1

 וחמישים מאות שש היוו כבר וגירושם,
האוכ משליש יותר מעט היהודים אלף

לוסייה.
 האוכלוסייה גדלה אלה בשנים בממוצע,

הער והאוכלוסיה לשנה, 8.37ב״< היהודית
 נכון זה אין כלומר: לשנה. 3.87ב־־ בית
ש נכון זה ואין ערבים, בארץ היו שלא

ה של בואם ביגלל רק והתרבו הגיעו
 היה הערבית האוכלוסייה גידול יהודים.
 של ולא טבעי, ריבוי של תוצאה ברובו

הגירה.

 שלישים שגי
ערבים היו

 כ- היהודי היישוב על הדיבורים ב ך
 דיבורים הם עצמה״ בפני ״יחידה על ^

השלו שנות סוף עד לפחות מתוכן, ריקים
טבר חיפה, יפו,—תל-אביב ירושלים, שים.

 ובערים מעורבות, ערים היו וצפת יה
 חלק בארץ. שהיו היהודים רוב ישבו אלה
 היהודי היישוב של המזון מצורכי גדול
 עבדו רבים וערבים הערבים, על־ידי סופק

היהו בבעלות שהיו ובתעשיה, בחקלאות
שהו מהפועלים 63.37< למשל׳ כך, דים.

 החקלאי (הענף המושבות בפרדסי עסקו
 — פלשתינה של החקלאי במשק העיקרי

 פועלי ומתוך ערבים, היו 1936 בשנת א״י)
 42,27. שנה׳ באותה בירושלים, הבניין

ערבים. היו
 במקביל אירעו השלושים שנות בסוף

 המחליטנים התגבשו מחד, דברים: שני
 יכולה אשד מלוכדת, לעוצמה היהודיים

ו היישוב, על מרותה את לכפות היתד.
המו (בלשון הערבי המרד פרץ — מאידך

ה של ההיסטוריונים בפי הנקוטה זרה׳
״המאורעות״). הזה המרד קרוי יישוב׳

 בשילטון לבעלי־ההון היה נוח אם *
 נואי של ל״נוהפך״ יד נתנו מדוע מפא״י,

 בשאלה יעסוק הבאים הפרקים אחד ?1977
זו.

2198 הזה העולם01013




