
העברים הנושים בסידרה: שניה נתנה

ד הכושים כל את להעלות ש *5
 בלב ׳ולהטביעה ספינה על עבריים //

 בדין־וחשבון מופיעים אלה דברים ים!״
ה הכושים בעיית לבדיקת הוועדה של

המ בין נכללים אינם הם אולם עבריים.
 בכת הטיפול בדרכי הדנות הוועדה לצות

 מפי הוועדה על־ידי מצוטטים הדברים זו.
מדי נכבד כ״איש־ציבור המוגדר אדם

 איש-ציבור .אותו כי מגלה הוועדה מונה״.
 זו היתד• ״אמת, בפניה. זו דעה הביע

 כך גם אך ׳וחריגה, יחידה התבטאות
 הוועדה. קבעה אצלנו," שתישמע אסור
 השמצה ״דברי מפני גם הזהירה היא

שיש עבריים, כושים כלפי משוללי־יסוד

 שאינו דבר העולמית, דעת־הקהל לרבות
בארץ. ביותר שכיח
 העלה הוועדה להקמת היוזמה את

 ז׳אק חבר־הכנסת דימונה, ראש־עיריית
 הגדול המרכז נמצא בעירו אשר אמיר,
 בראש העבריים. הכושים של בארץ ביותר

 חוק־ ועדת-חוקה יושב־ראש עמד הוועדה
 גלאס דויד ח״כ הכנסת, של ומישפט

 מאיר. אדיה היו האחרים חבריה מהמפד״ל.
 שחיברו הדו״ח קצנלבוגן. וזאב ציקלר צבי

ו רבים גורמים עם פגישות על מבוסם
 ועל עצמם, ■הכת ראשי ביניהם מגוונים,

נס צורפו הדו״ח אל מקיף. עיוני חומר
חסוי. שחלקם פחים,

 מכיוון נעלי־בד. בהכנת עוסק העבריים הכושים אחדפרנסה קש״
 בני מתפרנסים בהם, מכיר אינו התעסוקה ששירות

ישוב. להם להקים המליצה הוועדה אחרים. וממקורות שפיתחו זעירה מתעשיה הכת

 אנטי־שמים של הבלע מדברי צליל להם
בגולה.״ יהודים כלפי

 נחיתות
ואפליית

חוד לפני שהוגש הוועדה, של דו״ח ^  בחינות. מכמה הפתעה היורה שיים, י י
 בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים, מינה מאז
 וביקש ,1978 באוגוסט 4ב־ הוועדה את

 חודשיים, בתוך עבודתה את לסיים ממנה
 יותר אולם קיומה. דבר נשכח כמעט

הפ הדו״ח, פירסום ישל המאוחר מהמועד
 של והמלצותיה הדברים של תוכנם תיעו

 עבודה עשתה היא כי הסתבר הוועדה.
צדדיה, מכל הבעיה את בחנה יסודית,

 מהדו״ח נבחרים קטעים להלן
 המתפרסמים הוועדה של החסוי

:לראשונה כאן
 העב־ הכושים של יהדותם *

העב הכושים של יהדותם ׳שאלת 1 דיים
 תבעו הכת בני שכן לענייננו, חשובה ריים

 לכל כיהודים בהם תכיר שמדינת־ישראל
 על חוק-השבות, את עליהם ותחיל דבר,

 מעמדם לגבי כזו מקביעה המשתמע כל
בארץ.

 שמונה ושל קבוצה הגישה 1972 בסוף
 צו-גירוש נגדם שהוצא עבריים, כושים

ש העליון, לבית-המישפט עתירה מהארץ,
 לפי אשרות-עולה להם להעניק ביקשו בה

 בעקבות כידוע, קובע, זה חוק חוק־השבות.
 ש״יהודי״ ,1970ב־ בו שהוכנס התיקון
לאם שנולד ״מי הוא זזוק־השבות לעניין

 הוודעה בדימונה. יחד משחקים ולבנים שחורים ילדיםגזעים אחוות
 הכושים במישכנות הנוראה הצפיפות על התריעה

הילדים. על פחות השפיע זה מצב אולם שכניהם. עם היחסים לעירעור הגורמת

 דת בן אינו והוא שנתגייר או יהודיה
אחרת״.

טענת את !וכל מכל דחה בית־המישפט

ו1 עמד הוועדה בראשהירד
 ועדת־החוקה־חוק- ראששב

גלאס. דויד ח״כ הכנסת, של ומישפט

 נקבע בפסק-הדין הכת. בני של יהדותם
 עומדים אעם שהעותרים חד־משמ׳עית,

 היא שאמם :דהיינו הנדרשים, בתנאים
 אם גם היא ושאלה שנתגיירו, או יהודיה,

 היהודית. הדת מאשר אחרת דת בני אינם
 איפוא, אינה, זה בנושא הוועדה מסקנות

אלו. נחרצות קביעות על חזרה
להיווצ הרקע האידיאולוגיה: •
 משבר הוא העבריים הכושים בת של רותה
 השחורה הקהילה בקרב וחיפושי-דרך זהות

ה בתחילת וגברו שהלכו בארצות־הפר״ת,
ה הכלכלי מצבם !נוכח הנוכחית. מאה

 ו- והתרבותית, החברתית נחיתותם קשה,
 ביקשו חלקם, מנית שהיו הגזעיות האפליות

 תנועות של בחיקן מיפלט מהם רבים
למיניהן. דתיות וכיתות

שנמכרו גולים
לעבדות

ץ העבריים בושים ז ב האמיתיים, היהודים • י
 הם שהם טוענים

 מתייחסים בהיותם האמיתיים, היהודים
 הם לדבריהם, האומה. לאבות ישירות
 העברים האבודים, השבטים עשרת צאצאי

 לגלות עליהם נגזר חטאם שעקב הקדמונים,
 לאפריקה־המעדבית, ולנדוד מארץ־ישראל

אמרי בשווקי לעבדים ונמכרו נחטפו משם
 קיים שהוא כפי היהודי העם לדעתם, קה.

 (אכן שוגים. אירופים מעמים מוצאו כיום,
 הכת מנהיגי על־ידי מושמעת ׳לעיתים
הם היהודי העם בני שלפיה שונה, גירסה
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