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 שמעיד כפי יהודה, שבט שיל צאצאיו
שמם.) עליהם

ה הכושים כת ג הכת מיבנה •
״נסי 12 על־ידי פורמלית מונהגת עבריים

 מעשי באופן שבטי־ישראל. כמניין כים״,
 הנישיא איש. עשרה כיום ההנהגה מונה
קרטר). בן (לשעבר ישראל בן־עמי הוא

 כאילו יחוץ, כלפי להיווצר שיכול הרושם
 על־ידי קולקטיבי, באופן הכת מנוהלת
 קרטר בן־עמי מטעה. הוא הנסיכים, מועצת

 על־ ורק ועל־פיו יכול הכל המנהיג הוא
 הוועדה וגדול. קטון דבר, כל יישק פיו

 במיצפה־רמון ביקוריה במהלך בכך נוכחה
 הכת ראשי עם בפגישותיה וכן וערד,

ובירושלים. בדימונה
 המיש- הפנימית: המישמעת •
 ביותר, חזקה הכת בקרב הפנימית מעת

 הרי וחילוקי־דעות חיכוכים וכשמתעוררים
 ואינם פנימי בית־דין בפני מובאים הם

 החוק לשילטיונות מיקרה בשום מופנים
פרו על לשמור רצון מתוך המדינה. של
 לשילטונות אמתלות לספק לא נמוך, פיל

 הכת מנהיגות נוהגת מהארץ, לגרשם
ה עם שהתנגשו אנשים מתוכה להרחיק

 סגדניצב ציין הוועדה בפני בעדותו חוק.
 של הדרומי המחוז מטה איש סבן, פליקם

 הכת בקרב הפשיעה כי ישראל, מישטדת
היהודים. בקרב מאשר פחותה

 במאות עבודתה במהלך נתקלה הוועדה
 וילדים. נשים אנשים, עבריים: כושים

 של היה השאירו, שהם הכללי הרושם
השמו בחלקם. השמחים בריאים, אנשים

 הנהוגים אימים ומישטר התעמרות על עות
 מה על כנראה, ■להם, אין העדה בתוך

י לסמוך.

לבושים הכושים כוהני □1 11 ¥1111 11'11
י ■1*1 111 11 י י ועטורי לבנות בגלימות י

הקנים, שיבעת מנורת את בידו מחזיק מהם אחד

 ״הכושים כי כתוב, הוועדה בדו״ח הדתיים. בטכסיהם המשמשת
 צאצאי הם לדבריהם האמיתיים. היהודים שהם טוענים העבריים

ועבדות. נדודים גלות, של שנים שעברו האבודים, השבטים עשרת

ו  לחתרסס ניתן #ונוח לרסויוזז פה ונעל ננהג ומפניות הועדה נפני עדויות נדי "י
 היהודים התוסבים #ל מעוקחס את להנין אפ״יר מאד. חמורות ניולענמן מהן אלו תופעות <י

ו־  להם מיס עברים״ ״נומיס נלפי יסוד ממוללי הממצה דברי זה, במצב גם להצדין, עמה י
.נגולל! יהודים נלפי אנטיממיס מל הבלע מדברי חובר יליל

נון רואים "נו ו תופעה מפני להזהיר לנ  טדביס היהודים במדינת יכירנה לא ממקומה ז
 דברים עט להסלים אסור פנים במום זה. מעין יחס טל איטיים קרבנות היו ""ומניה

 על העברים״ ״הנוטים כל את להעלות "יס לפיהם בדימונה ננבד ציבור איט לועדה ״׳"י
ו היתה אמת, ים״. בלב ולהטביעה י״ינה ו גס אך וחריגה, יחידה התבטאות ז  אסור נ

אצלנו. י״יממע

 וכינתה העבריים הכושים נגד השמצות גינתה הוועדהז בלע .דברי
״דברים על התריעה במייוחד בלע״. ״דברי אותם

העבריים׳. הכושים כל את להטביע ,יש לפיהם מדימונה, נכבד איש־ציבור שאמר

 לאיתור מאמץ כל לעשות צות־הברית,
 מוצאם. לארץ ולהסגירם אלה עבריינים

 שחשילטונות לסברה רגליים זאת, עם יש,
 פעולות לנקוט ממהרים אינם האמריקאיים

 לארצם, אלה פליליים אלמנטים שיחזירו
 של מעולה שנפטרו בדיעבד, מרוצים, והם
•זו צרה

?״עמודה
 ואפשרויות בפניהם נסגרו המדינה ששערי
 מתח השתררו הצטמצמו, והעבודה הדיור

סבי ובין העבריים הכושים בין ועדינות
 בן־עמי ובראשה — הכת מנהיגות בתם.
 במיתקפה פתחה — בן־יהודה ושליח קרטר

שהל ורשויותיה, המדינה כנגד תעמולתית
 מגוונת: היתה זו תעמולה והחריפה. כה

שחו בעיתונות (בעיקר בכלי-התיקשורת

כארץ: הפת שד תגאי־החיים •
 הגידול הכת, של הקומונלי אופיה בשל

 טבעי ריבוי מחמת בה שחל המיספרי
 ארצה שהגיעו אנשים, מאות והתווספות

 בלתי־חוקיות, בדרכים האחרונות בשנים
 כיום ביותר. חמורה צפיפות בעיית ניצרה

 בדירות איש מעשרים למעלה מתגוררים
 42 של יותר קטנות ובדירות מ״ר 64 של

מ״ר.

 הגשמה שליחי
סגורה כת

י ופעה ^  אח לה שאין תת־דיור, של ז
 במ״שכנות־ לא ואף בארץ לא ורע ■ 1

 הוועדה לדעת היא בארצות־הברית, עוני
 אנשי בין שנוצר הרב למתח 1 מס׳ הגורם

 במעט לא אכן, היהודים. לשכניהם הכת
 של הריכוזי אופיה עקב הבעיה נוצרה
המר הרשויות את לשחרר אין אך הכת,
 כזו, לתופעה מאחריות והמקומיות כזיות

מתוקנת. במדינה יכירנה לא שמקומה
 מנהיגי הביטחוני: האספקט •
 יש כי הדעה, את בחריפות שוללים הכת
 ישראל כלפי כלשהן עדינות כוונות להם

 הם קרטר, בן-,עמי לדברי תושביה. או
הגומ לכל־דבר, כישראלים עצמם רואים

 גורמת שזו הרעה תחת טובה למדינה לים
 יונדהכיפורים במילחמת לדבריו, להם.

 עתה וגם שונות למשימות התנדבו הם
 צרור קרטר ברשות ואכן זאת. עושים הם

 הצגות־ על צה׳׳ל, מיחידות מיכתבי־תודה
 בפני הנשמה •שליחי להקת שערכה בידור
 על וכן ולאחריה, המילחמה בעת חיילים

 בתי־ספר של וביקור ספורטיביות הופעות
בדימונה. הכת במעונות
 מיקרה שום נתגלה לא כה עד אמת,

 כוונה מתוך עויין גורם יעם קשר של
 ב־ אפקטיבי באופן כלשהי בדרך לפגוע

 של מציאותה עצם אולם מדינת־ישראל,
 חזקה, מוטיבציה בעלת מיסטית, סגורה, כת

 היות על מבוססת שלה שהאידיאולוגיה
האמיתיים, הארץ אדוני העבריים הכושים
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!־־מלכותו 1111..
מלכותו ״הוד אל ,1978

 של הרוחני המנהיג שכתב מיסמך חשפה הוועדה
 ביולי 31 ב־ בן־יהודה, שליח העבריים, הכושים

אוגנדה. של המודח נשיאה אמין״, אידי הפילד־מרשל

 !עירנות לקיים השילטוינות את מחייבת
בכת. המתרחש לגבי ביטחונית

 כארצות־ פלילית פעילות •
 של הפלילית הפעילות בעוד הכרית:

 מצומצמת, כאמור היא ׳בארץ הכת בני
 לפעילות ביחס כבדים חשדות קיימים הרי

ה לכת המשתייכים אנש־ם של עבריינית
 לפי אלה, בארצות־הברית. העבריים כושים

 מיקלט ומצאו ארצה נמלטו הסימנים, כל
הכת. בריכוזי

 תעמולה
בחו״ל

 מישטרת־ישראל, שעל סבורה וועדה ^
באר החוק שילטונות עם בשיתוף 1 <

 בארצות- הכת שקיימה בוועידות רה),
שו ציבוריים לגורמים ובפניות הברית,

ליש עדינים גורמים לרבות בעולם, נים
ראל.

 היא לכך ביותר הבולטת הדוגמה
 המנהיג בן־יהודה, שליח של מיכתב

 ביולי 31,-מד הכת, של בהירארביה 2 מס׳
 אידי אוגנדה, של דאז שליטה אל ,1978

 ההפרות כי הכותב, טוען זה במיכתב אמין.
 הן בעולם האדם זכויות של האמיתיות

ה הכושים כלפי ישראל שילטונות מצד
 ״מתי בשאלה: מסתיים המיכתב עבריים.
 בנגד קולם את המנהיגים ירימו סוף־סוף

 הישראלים בגד בישראל׳ הזוועות מעשי
?״ השחורים

העב הפושים בעיית :מסקנות •
בעיקרה היא כיום, קיימת שהיא כפי ריים,

 ממשילת־ישראל של מתמשך מחדל תוצאת
 לא היא האחרונות. השנים עשר במשך
 כניסתה נמנעה אילו כלל מתעוררת היתד,
ב הגדדוה, הראשונה הקבוצה של לארץ

 את לקטוע היה וצריך ניתן .1969 דצמבר
 לארץ העבריים הכושים של העלייה נסיון

באיבו. בעודו
 ה־ לפיתרון אלטרנטיבות •

 המצב השארת הן האלטרנטיבות :כעיה
 הכת השארת הארץ; מן גירוש הנוכחי;
בישראל.

להמ החליטה הוועדה :המלצות •
 העבריים הכושים של השארתם על ליץ

 שלילת לאחר זו למסקנה הגיעה היא בארץ.
 — בחשבון הבאר, היחידה האלטרנטיבה

 עכשיו גירוש מהארץ. הכת אנשי גירוש
 בעולם לתדמיתה לישראל, לגרום עלול

 בל נזק בארצות־הברית היהודית ולקהילה
 המעשיים הקשיים על בנוסף וזאת ישוער,

 גירוש בביצוע הכרוכים המוסריים והלבטים
וטף. נשים אנשים, של כזד, המוני

 אנושי מנסרי,
הודי_______ וי

 לאנשי־הכת להעניק ממליצה וועדה
 לחוק-הכניסה בהתאם חוקי, מעמד י י

 תבטל החוק פי על סטטוס הענקת לישראל.
 הכושים כל לפיו הבלתי־נסבל, המצב את

 בגדר הם ־ בארץ עתה השוהים העבריים
 דיני־ למיסגרת אותם תכנים חוק; מפירי

 עבודה. מירשם־התושבים, בתחומי המדינה
 ואי־ זיהוים ותאפשר יכו׳ בריאות חינוך,
 תבטא היא החוק. שילטונות על־י׳די תירם

 ישיבתם בעובדת המדינה הכרת את גס
בישראל. וקליטתם
 הכושים את להעביר ממליצה הוועדה
 עיקר מיוחד. קהילתי ליישוב העבריים
 עבו־ על תישען המקום בני של פרנסתם

ב להיות כזה ישוב צריך ולכן דות־חוץ,
 בא הולמים. פרנסה ממקורות סביר מרחק

דרו רמת־חובב, איזור לדעתנו, בחשבון,
לבאר־שבע. מית

 תתחייב, הכת שמנהיגות ממליצה הוועדה
מהג לקהילה לצרף שלא כתנאי־בל־יעבור,

 האמור על-פי מחוץ־לארץ. נוספים רים
 לשר־הפנים קרטר בן־עמי ששלח בימיכתב

העב הכושים נכונים בעל־פה, ובשיחות
מבק שהם אלא זה, לתנאי להסכים ריים
שנים. כמה בעוד מחדש ידון שהעניין שים

 השיקולים לכל מעבר דבר, של בסופו
 להשאיר שנפלה, שההחלטה דומה האחרים,

 להעניק בישראל, העבריים הכושים את
 מקום להם ולהקצות מוכר מעמד להם

מו הכרעה ביסודה היא ליישובם, מיוחד
 המהיר, ביצועה יהודית. אנושית, סרית,
 של ציון תהווה שבדרך, הקשיים כל חרף
 היהודית החברה ישל בתעודת־הבגרות כבוד

בישראל.
!■ היימן יוסי




