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 בישראל? השונים הגורמים
 אתם האם אומרת, זאת

 הבדל שיש למשל, חושבים,
והליכוד? המערך בין חשוב
 לשאלה תחילה נתייחס טוב,

הכללית.
 בוודאי הישראלית, החברה לגבי
 הפלסטינים בקרב שיש ובוודאי
הבחנה.
 ההבחנה שלעיתים לומר מוכרח אני

 לא ואני — זוכר אני מופרזת. הזו
 אנשי־ על אלא מנהיגים, על מדבר
 לוחמים ושל מיליטנטים של שורה,

 פעם שבכל זוכר אני — במחנות
 תנועת־ איזו תנועת־מחאה, איזו שצצה

 של להסדר החותרת תנועה אופוזיציה,
 השני, העם עם לפיוס להכרה, שלום,

 כזאת תופעה איזו שצצה פעם בכל
 ותיקווה ציפיה יש בישראל,

 שהנה־ הפלסטינים בקרב ספונטאנית
 הישראלים הנה בא, זה סוף־סוף הנה,

מתעוררים.
 אחרי אצלנו נאמרו רברים איזה
 צברה למחרת שהיתה הגדולה ההפגנה

לא אני אלף! 400ה־ הפגנת ושאתילה,

 חושב אני והעבודה: הליכוד לגבי
 עדיין רבים תמימות־דעים. שאין

 אבו־ג׳יהאד: פעם שאמר כמו מאמינים,
 כי ופפסי־קולה.״ קוקה־קולה ״זה

 הזכויות שלילת לגבי מעשית. מבחינה
 הדיכוי לגבי הפלסטיני, העם של

 ״בריחה לגבי הכבושים, בשטחים
 התנועה כלפי אלימה בהסלמה קדימה״

 — ישראל לגבולות מחוץ הפלסטינית
 של הרקורד הרי האלה המישורים בכל

 של מזה נופל אינו מיפלגת־העבורה
להיפך. לא אם הליכוד,
 להתנחלות, שבנוגע זוכר אני

 מיפלגת־ אמרה 1977 של בבחירות
 וגם שלה חומר״התעמולה בכל העבודה
 אני — שאמר כרוז, או פוסטר, הפיצה

 — המדוייקות המילים את זוכר לא
עושים". אנחנו מדבר, ״הליכוד

 מיפלגת־ נציגי שכאשר זוכר גם .אני
 בתים פיצוץ אחרי מחו ומפ״ם העבודה

 קמו שנים. כמה לפני בבית־צחור,
 אומרת? זאת מה ואמרו: אנשי־הליכוד

 בצביעות למחות יכולים אתם איך
 כשהייתם אתם. פיצוץ־בתים? על כזאת

 בתים יותר הרבה פוצצתם בשילטון,
שילטוננו!״. בשנות אנחנו מאשר

הירדנית בטלוויזיה הלוי

 — אלף 400 שם היו באמת אם יודע
 אבל — זה על שונות גירסות שמעתי

 ענקית הפגנה זו אלף, 150 היו אם גם
ומשמעותית.

 היום שהוא שאבו־צאלח, זוכר אני
 של הפרו־סורית החזית ראש

 ההפגנה אחרי אמר לנו. המתנגדים
 שאי־אפשר יודע י הוא שעכשיו הזאת

 העם כי הישראלי, העם את להאשים
 אריק למעשי אחראי לא הישראלי

 מה יודע לא אני ושמיר. ובגין שרון
 יפרש הוא כיצד היום. אבו־צאלח אומר

 מה למעשה אבל היום, שלו דבריו את
 בקרב הלך־רוח שיקף אז אמר שהוא

 בעולם וגם מאוד, רבים פלסטינים
הלא־פלסטיני. הערבי

 אולי בסיסית. נכונות יש כלומר.
 מחונך שהוא ישראלי, לקורא קשה

 שינאה כולו הערבי שהעולם לחשוב
 עיוורת אנטי־יהודית, אנטי־ישראלית,

 זה. את לתפוס לו קשה וללא־גוונים,
 חלק האלה בשנים שחייתי אני, אבל

 יכול אני הערבי, בעולם גם מהזמן
 שלום כשהופיע גם על־כך. להעיד
 שזהו־זה. חשבו אנשים הרבה עכשיו.
הנוער. של מרד יש עכשיו
 בקרב גדול גיבור הוא גבע אלי

 מכיר שלא פלסטיני אין הפלסטינים.
 רצו וכולם גבע. אלי של השם את

 שאחרים לבדו, אינו גבע שאלי להאמין
 השני העם עם שהפיוס אחריו, יבואו
 שכאשר זוכר גם אני בשער. עומד

 אנשים השחורים, הפנתרים הופיעו
 התחילו עדות־המיזרח יהודי הנה אמרו:
 סובלים הם שממנה שהאפליה, להבין

 ישירות קשורה הישראלית, בחברה
 האנטי־ ולשינאה עצמו בסיכסוך
 שולטת אידיאולוגיה שהיא ערבית,
 נפתח עכשיו הנה הישראלית. בחברה

חדש. דף
 הן האלה התנועות שכל נכון

 מהותי לשינוי תרמו והן חשובות,
 לא אבל הישראלית, בחברה ועמוק
 היו לא הן הקצר בטווח הקצר. בטווח

 מממשלות־ישראל למנוע מסוגלות
כוח. של במדיניות להמשיך

 מאוד קשה הזה המישור שעל נכון
 הוא שההבדל פלסטינים לשכנע
 בסיסי, להבדל מודעים כולם מהותי.

 והוא מיפלגת־העבודה, לטובת לא אבל
 בשימוש מומחית שמיפלגת־העבודה

 היטב להבחין ויודעת כפולה, בלשון
 ובין המילחמתייט הנאומים בין

 שלהם המדיניות של הפרקטיקה
 הם הישראלי. הציבור ובתוך בשטח
 בלשון יפה״יפה זה את לעטוף יודעים

 שוחרת־ ,הומנית ליברלית, דמוקרטית,
 בעיקר, המערב כלפי כלפי־חוץ, שלום
 להתגאות נטו הליכוד שאנשי בעוד
 שלהם. בברבריות מעצורים שום ללא

 למנגנון־התעמולה הליכוד הזיק כך
 מנקודת־ ,מחרידה בצורה הישראלי

 גם מודעים הפלסטינים ישראלית. מבט
 נוטים. היו הם זו ומבחינה הזה. להבדל
 שמוטב להאמין שיטחית, לפחות
 ישראל כי בשילטון, הליכוד שיהיה

 לבידוד נקלעת הליכוד שילטון תחת
 שאנשי־ בעוד הבינלאומית. בזירה

 את לה להחזיר מסוגלים העבודה
 האירופיים הידידים בקרב האמינות

האמריקאית. ודעת״הקהל
 להתרשמויות מעבר הולכים אם

 הבדל שיש ברור הרי האלה, השיטחיות
 הגושים שני של התיפקוד באופן

 שלהם בהתייחסות האלה. הפוליטיים
 הברית למהות גם בינלאומיים, ליחסים
 הבדל, יש ארצות־הברית. עם שלהם

 מוצאו שורשיו. אחרי לעקוב שאפשר
 המסורתית, התפיסה שבין בהבדל

 הומוגניות של הציונית־סוציאליסטית,
 יהודית מדינה של כלומר דמוגראפית,

 על בנויה והיא יהודית, רובה שהיא
 ובין יהודים, בידי יהודים ניצול

 שהתיישבה הרוויזיוניסטית, התפיסה
 של הרעיון עם יסורי־מצפון כל ללא

 לא־ רוב על יהודי מיעוט של שילטון
 התפיסה בין כלומר, יהודי.

 תנועת־העבודה של הדמוגראפית
 של הטריטוריאליסטית והתפיסה
הרוויזיוניסטית. התנועה
 יש מורכב. יותר הרבה שזה מובן
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