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שראל זה גבי על זה מישטרים, ארבעה קיימים בי

 אלא כזה), דבר יש אם השמי. הגזע בני הם ואלה (אלה ״גזע" של הבדל
לאום. של

 השיכבה את מהווים בישראל הערבי הלאום בני
קצפת. ובלי סוכר בלי העוגה. של השנייה

עזה", ״חבל ושומרון", (״יהודה הכבושים בשטחים מצב
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ולילה. יום של הבדל זהו לחלוטין. שונה המסופחתו

 השבוע לי אמר — לכס! יש נהדרת דמוקרטיה יזו
צרפתי. עיתונאי בהתפעלות ^

 בזמן הממשלה נגד מפגינים איש אלף 400 דמוקרטיה! ״איזו
 הוקמה ואחר־כן צרפתים! מיליון חמישה כמו זה הרי מילחמה!

 אחרון היה כאילו ראש־הממשלה את החוקרת ועדת־החקירה,
!"0׳6$11ד13ת§1ז1ן>116 בצרפת! לקרות היה יכול לא זה הטוראים!
 מדינה היא ״ישראל ערבים. כמה בחברת ישבתי שעה כעבור

 ״מופעלים הכללית. הריעה את שביטא מהם, אחד פאשיסטית,"אמר
 שגם בשעתו עצמם הציונים אמרו שעליהם בריטיים. חוקי״חירום בה

כמותם!" היו לא הנאצית בגרמניה
 על וחי אותו מנצל בספרדי, הרוב את מדכא אשכנזי ״מיעוט

 שהשתתפתי בכנס מיוצאי־מארוקו, צעיר יום באותו קרא חשבונו,"
דמוקרטיה?" קוראים אתם ״לזה בו.

 מהדוברים מי בה? קיים מישטר איזה ישראל? על האמת מהי
צורק?

כולם. לדעתי: היא, התשובה
 הוא לעוגת־קרם. הדומה מיוחד־במינו, מישטר קיים בישראל

 אינה העליונה השיכבה שעל המתוקה הקצפת שכבות־שכבות. עשוי
התחתונה. לשיכבה בטעמה דומה

 שונים מישטרים ארבעה לפחות קיימים
 אינם ביניהם הגבולות חמישה. ואולי במדינת־ישראל,

ואתניים. לאומניים הם בעיקרם. גיאוגראפיים אינם

 ובתמים. באמת דמוקרטית. היא העוגה של העליונה •טיכבה ך*
 מתאים אכן התיכון" במיזרח היחידה ״הדמוקרטיה של התואר 1 1

לה.
 על חלה והיא וקיימת, חיה הישראלית הדמוקרטיה

 ביוני 4ה־ בגבולות הישנה, במדינת־ישראל היהודים
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 כפי עליה, לאמר אפשר מושלמת. מלהיות רתוקה זו דמוקרטיה
 המישטרים שכל אלא רע, מישטר היא הדמוקרטיה כי צ׳רצ׳יל, שאמר

ממנו. גרועים האחרים
 לחצים יש מקום בכל מושלמת. דמוקרטיה אין בעולם מקום בשום

 את המגבילים אמצעי־התיקשורת, על מוסווים או גלויים
 את לממש האדם מן המונעים כלכליים, לחצים יש חופש־העיתונות.

זכויותיו. מלוא
 דתית, כפייה של שיטה על־ידי מוגבלת הישראלית הדמוקרטיה

 במהותה. אנטי־דמוקרטית ושהיא החילוני המימסד על־ידי המופעלת
 מוסדות־השילטון בכל' וייצוגן לנשים, שיוויון שוס בארץ אין

 עדות־המיזרח, בני לגבי הדין הוא אפסי. הוא ומוקדי־השליטה
חמור. חברתי־כלכלי מקיפוח גם אלא מחוסר־ייצוג, רק לא הסובלים
 של הדמוקרטית המהות לבחינת היחידה הסבירה השיטה אולם
אחרות. לדמוקרטיות אלא מופשט, לאידיאל השוואתו אינה מישטר
 העצמאיות המדינות 150 של רשימה נערוך אם

 את בה לדרג וננסה שבהן, המישטר טיב לפי בעולמנו,
 לי נדמה אובייקטיביים, קריטריונים פי על ישראל

.25 למיספר 10 מם׳ בין אי־שם מקום לה שנמצא
 רחוקה היא גס כי אם עליה, עולה ארצות־הברית של הדמוקרטיה

 בולטים שליקוייה הבריטית, הרמוקרטיה וגם מושלמת. מלהיות
ל אך לעין. הכ ־־ סן  צריכה במדינת־ישראל היהודית הדמוקרטיה אין ב

המערבית. בגרמניה או למשל, בצרפת, אחיותיה לפני להתבייש

המובטחת מציאות לא וגם כמובן, חד־ממדית תמונה זאת ין •ץ 4
 קיום על יום־יום להילחם יש בעולם מקום בכל לצמיתות.

תיסוג. היא אחד, יום במשך אף מגיניה ידי תחלשנה ואם הדמוקרטיה,
מישראל. וחומר קל

 ״ב־גין: של ישראל גם היא ועדת־החקירה של ישראל
 המפעילה גם היא חופשית עיתונות של ישראל ב־גין!׳׳

שובתים. נגד אלות־המישטרה
 של סימנים יש ביותר. חיובי עדיין המאזן הכל, בסך אך

 חרות־הביטוי את לרכא מוצלחת ומערכה חרש, מק־קארתיזם
 של המצב פיסית. ואלימות מילולית אלימות יש בכלי־התיקשורת.

 ,1972 של בישראל מאשר רע 1982 של בישראל חופש־הביטוי
 רויד כאשר ,1957 של בישראל מאשר יותר טוב עדיין הוא אך למשל.

בכיפה. שלטו וחבורתו בן־גוריון
מחרידות. סכנות מאיימות הזאת הדמוקרטיה על
 לנו אין כי קולונלים", של ״הפיכה בישראל שתיתכן מאמין איני

 אריאל כמו איש לגדולה לעלות עלול בישראל אבל כאלה. קולונלים
 שהוא רפובליקת־בננות בכל מקומו את למצוא יכול שהיה שרון,
 והמרירות הזעם פאשיסטית. מיפלגה כישראל לקום יכולה בה. מבקר

 שלא בצורה הימים באחד להתפרץ יכולים ערות־המיזרח בני של
הקיים. למישטר וזכר שריד תשאיר
 בכל לקרות יכול שהוא כפי — בישראל לקרות יכול זה כל

להתפאר: יכולים עדיין אנחנו כיום אך בעולם. אחר דמוקרטי מישטר

 דמוקרטי, במישטר חיים במדינת־ישראל היהודים מיליון שלושה
אליו. לחלום אף יכול אינו האנושות של העצום שהדוב

 שלה והעילית העוגה. של העליונה השיכבה זוהי
 מעסקני־ המורכבת ברובה), (האשכנזית־גברית

 אנשי ואלופים, אנשי־עסקים וספסרי־בורסה, מיפלגות
 היא ואקדמאים, חברי־קיבוצים ותיקשורת, תרבות

הקצפת.

הזה. המישטר מן נהנים מדינת־ישראל של אזרחיה כל א
 ערבי■ הוא מדיגת־ישראל של שביעי אזרח כל /

 שונה במישטר חי והוא — דרוזי או נוצרי מוסלמי,
לחלוטין.

 (למגינת־ליבם12כ־* של מיעוט בה ונשאר המדינה, קמה כאשר
 שאיש לכך לדאוג יכולתם כמיטב שהשתדלו ועמיתיו, בן־גוריון של
מיוחד. מישטר עבורם הוקם יישאר), בל

 מישטר אלא היה לא והוא צבאי״, ״מימשל נקרא זה מישטר
 מאזרחיה. חלק כלפי המדינה על־ידי שהופעל מדכא, קולוניאלי

 הערבים. אדמות של הגדול הרוב הופקע הצבאי המימשל בחסות
 סחורתם וייצוא היהודי במשק תעסוקתם זמן־מה) (במשך נמנעו

 נשללו החופשית. הפוליטית התארגנותם נמנעה היהודיים. לשווקים
 מצב היה זה להסתדרות. השייכות וגם חופש־העיתונות, מהם

 והאזרחות) השבות חוקי ישראלי(מילבד חוק בשום כי מיוחד־במינו,
ולא־יהודים. יהודים בין רישמית הבדלה נעשתה לא

 לא המצב אך שנים, 18 כעבור רישמית בוטל הצבאי המימשל
 מישקל על נתעב, מונח (איזה ישראל" ״ערביי ביסודו. השתנה
 התקדמו ישראל"!) ו״מוצרי ישראל״ ״פירות ישראל", ״אדמות
 פסקו. כימעט הפקעות־האדמה להסתדרות. צורפו כלכלית; מבחינה
 4ו־* באוכלוסיה, 169־) מהווים הם ולהיבחר. לבחור יכולים הערבים
בכנסת.

 חם ישראל, אזרחי הערבים, של זכויות־האדם אולם
רבה. במידה בידיוניות
 הזכויות וכל בתוכניות־הפיתוח, נכללים אינם הערביים הכפרים

 המישטרה ליהודים. מוחלט באופן מוגבלות ל״אזורי־פיתוח" הניתנות
 ערביים לאזרחים מתייחסים — בתי־המישפט גם ולפעמים —

 בישראל לערבים אין יהודיים. לאזרחים מיחסם לחלוטין שונה בצורה
 אל־ארד). (תקדים ליהודים שיש וחופש־ההתארגנות חופש־הביטוי

 את הקימו שהספרדים (כפי ערבית מיפלגה להקים יכולים הם אין
 של ארוכה שורה על־ידי מהם נשלל הסוציאלי השיוויון תמ״י).

 חסדיה את (המעניקה בסוכנות־היהודית השימוש כגון■ התחכמויות,
 (שהפך צבא" ״יוצאי השיקרי במונח השימוש כמובן), ליהודים, רק

 הפיצויים בין ההבדל את להזכיר די ועוד. ליהודים) כינוי־הסוואה
 שהוקדשו השטחים מן שפונו ולבדואים למפוני־ימית

בנגב. החדשים לשדות־התעופה
 קיים כמדינת־ישראל הערביים האזרחים למען
 מישטר זהו הראשון. מן במהותו השונה שני, מישטר

חצי־דמוקרטי.
 אינו והשני הראשון המישטר בין שהגבול מפני במיוחד, חמור הוא

 זה מישטר לכנות רגילים זרים לאומי־אתני. כל־כולו אלא גיאוגראפי,
אין וערבים יהודים בין כי במילה, נכון בלתי שימוש זהו כ״גזעני".

 במישטר חיים אלה בשטחים הערביים התושבים
 בו שאין אלא לדמוקרטיה, זכר בו שאין בלבד זה שלא

 של מישטר זהו ביותר. היסודיות זבויות־האדם גם
גמורה. עריצות

 מהארץ). (גירושים לתושבות זכות אין הכבושים לפלסטינים
 לחיים ואף מעצר־עיר) מעצר־בית, מינהליים. גופני(מעצרים לחופש

 עלול זה כי — רכושם על זכות שוס להם אין באוויר"). עצמם(״יריות
 חוק השאר ובין שונים, חוקים תריסר פי על רגע, בכל מופקע להיות

 מנחם הוא — התורכי לסולטאן המעניק שעברה, המאה מן עותומני
 גיבעה הר, של אדמה כל על הבלעדית הזכות את — הראשון
הסמוך. הכפר מן קול־אדם למטחווי מחוץ שהיא וטרשים,
 הערבית העיתונות חופש־הביטוי. אלה לפלסטינים שאין מובן

 זה, מאמר ובפולין. בצ׳ילה העיתונות כמו מצונזרת בירושלים
 ערבי בעיתון להתפרסם יצול אינו הזה. בהעולם המתפרסם
 יותר חותכת הדגמה למצוא קשה המסופחת. המיזרחית בירושלים

למצב.
 (וגם פוליטית התאגדות להפצה. אסורים ועיתונים ספרים מאות

 וחמישי. שני כל נסגרות האוניברסיטאות לחלוטין. אסורה אחרת)
 של טיפוח ומפורקות. הולכות בעיריות העצמי המינהל שאריות

התמונה. את משלים שכירי־חרב, מקומיים, קוויזלינגים
 את להביא היא המישטר של האמיתית המטרה השילטון, מבחינת

 מהארץ, ליציאה — האינטליגנציה את וראשונה ובראש — הערבים
הפלסטיני. היישוב של ההדרגתי לחיסולו להביא כדי

ל״סיפוח״. להוביל נועד זה מצב כי לחשוב היא טעות
 רשמית האלה השטחים את לספח חולמים אינם ישראל מנהיגי
 חוקי את פורמלית לפחות עליהם מחיל היה כזה מעשה כי לישראל.
 בשטחים ערבים וחצי למיליון קרוב של מצבם את ומעלה ישראל,

השניה. בישראל הערבים של לזה הכבושים
 משה של המצאתו פרי מימשל־צבאי־ניצחי, של הנוכחי המצב

 — המדינה מנהיגי של כוונותיהם להגשמת אידיאלי הוא דיין,
 על־ידי המנוהלת דיקטטורה של מישטר זהו יחד. גם ובמערך בליכוד
אחר. עם ועל־ידי אחר במקום דמוקרטי באורח שנבחרה ממשלה

 היא אין העוגה. של השלישית השיכבה את מהווה זו דיקטטורה
מסויים. ללאום השייכים תושבים על אלא שטח, על חלה

 שם אלא בגין(שאינה מנחם של ה״אוטונומיה״ כמו
 על חלה אינה הזאת הדיקטטורה הדבר), לאותו אחר

תושבים. על אלא שטחים,

 על החל לחלוטין, שונה מישטר גם הכבושים בשטחים קיים י ך*
ם הודי המתנחלים. — בלבד בי

 ההטבות מכל נהנים הם לישראל. מזמן סופחו אלה
 למוסדות במישרין כפופים הם להעניק. יכולה שמדינת־ישראל

 רבבות כמה קיבלו שעברה בשנה ולחוקיה. הראשונה ישראל
 שמיליון בעוד המדינה, מקופת דולארים מיליון 200 אלה מתנחלים

דולאר. מיליון 26 קיבלו הכבושים בשטחים הערבים וחצי
 שונה הכבושים בשטחים היהודים על החל המישטר

 שהוא מפני בישראל, היהודים על החל המישטר מן
 הזכות בישראל: קיימת שאינה זבות להם מעניק

להפקרות.
 לפלוש עצמית"), (״הגנה ערבים להרוג בזכותם מתבטאת היא
 כך על ועור. ערביים, מנהיגים של רגליהם את לקטוע ערבי, לרכוש

 מתשלום שיחרור הלוואות, מענקים, כלכליות, הנאות של שפע נוסף
ועוד. מיוחדת, צבאית הגנה מס,

 של במישטר חיה — הרביעית ישראל — זו ישראל
 אולי, יש, שכמוהו עלי־אדמות גן־עדן דמוקרטיה־פלום,

 וללבנים הלאטינית אמריקה ממדינות בכמה לקצינים
בדרום־אפריקה.

הרביעית. השיכבה זוהי

*פשר  של פעילים זה. בשירטוט אחר או זה פרט על להתווכח ̂*
י נ ב  ה״אשכנזי״ המישטר כי למשל, לטעון, יכולים עדות־המיזרח ^

 וכי נפרדת, שיכבה מהווה היהודית בישראל ה״ספרדים" על החל
 גם יתכן. ארבעה. ולא נפרדים, מישטרים חמישה בישראל יש למעשה

צדק. בלי ולא הציור, לגבי טענות בוודאי תהיינה לפמיניסטיות
נאמנה. תמונה זוהי כללי באופן אך

 מרון של אחת — מרתקות הרצאות שתי השבוע שמעתי
 יורם הכלכלן של ואחת המערבית, בגדה המצב על בנבנישתי

 קודרת, תמונה ציירו שניהם בישראל. הערבים מצב על בן־פורת
מחרידה.

 יכולה בישראל היהודית הדמוקרטיה האם היא: הגדולה השאלה
 דיקטטורה בישראל, לערבים חצי־דמוקרטיה עם בצד צד לחיות

שם? ליהודים נהנתנית והפקרות וברצועה בגדה לערבים דורסנית
 זה, גבי על זה מישטרים, ארבעה של זה מיבנה האם

 את תרעיל שהרודנות מבלי ימים לאורך להתקיים יכול
התיכון״? במיזרח היחידה ״הדמוקרטיה
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