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חילחחת-אחיםלמילוומוו־אזרחים? המתנחלים ■גרמו האם ■קרה? זה האם
 הרעה הרוח בארץ: אימים מהלכת רעה וח ף*

מילחמת־אחים. של 1
 העלולים האיומים ברברים אותנו מבהילים

להח ממשלת־ישראל אי־פעם תחליט אם לקרות,
לערבים. ורצועת־עזה המערבית הגדה את זיר

מילחמת־ תיפרוץ נאמר, כך אז, או
 מילחמת־ כמו משהו נוראית. אחים ״

 מילחמת־ או האמריקאית האזרחים
הספרדית. האזרחים

 כאיש יתקוממו הכבושים בשטחים המתנחלים
הפ שצה׳׳ל העצומים מחסני־הנשק ובידיהם אחד,
המרחבית. ההגנה במיסגרת בידיהם קיד

 תומכיהם הארץ קצות מכל יחושו לעזרתם —
 וחסידי השלמה ארץ־ישראל אנשי ואוהדיהם,

 ארץ־ההבטחה. על בכוח־הנשק ויגנו נים,1נוש־אמ
שחו והמפקדים, החיילים המוני יתפרק. צה״ל

קי לאומנית אידיאולוגיה של ברכיה על נכו !
המורדים. אל יצטרפו צונית,

דיקטטורה. ויקימו ירושלים על יעלו המורדים
 בידי שיישפר יהודי, דם של בנהרות תטבע הארץ

יהודים.
יה החוקית, הממשלה תנצח אם וגם

 הדכר יהיה כי עד נורא כה המחיר יה
שלישי. כית הורכן כבחינת

י י ■
הימין. בקרב רק מתהלך אינו הזה סיפור ך■*

 הוא השמאל. על גם אימים מהלך הוא 1 1
 אמתלה המערכה, מן לעריקים כאל־בי משמש
אופנתי. לייאוש נוספת
ומגוג, גוג מילחמת של זו מחרידה תחזית מול

מאומה! לעשות? אפשר מה
שטויות. לאמור: לעצמי מרשה אני

פיברוק. היא כולה הנוראה התחזית
הציפורים. את בו להבהיל דחליל

י ^ ב * ק ע  בימי הציבורי הלוך־הרוח אחרי ש
 להסיק היה יכול כפר־ביתא, של הפרשה

מעניינות. מסקנות כמה
 פעמים, כמה השתנה מצב־הרוח

נוספים. פרטים בהיוודע
 שהפכה ציבורית, היסטריה של בגל התחיל זה

אחר־כך, לינץ'. של להמון כולה המדינה את
 נהרגה הילדה כי בר־דעת לכל הסתבר כאשר *

 השתנה אחוז־פאניקה, מלווה על־ידי בטעות
 הורה שר־הביטחון כי התגלה כאשר זה. מצב־רוח

 למרות הכפר, בתי את בסיטונות להשמיד לצה״ל
 ערבים, על־ידי נרצחה לא הילדה כי ידע שכבר

 על חריפה ביקורת ונמתחה חוש־הצדק התעורר
הרישמי, הדוח הושלם כאשר לבסוף, האחראים.

 העובדות את לטשטש נואש ניסיון שהיה !
פסיכולוגי. תיקו מעין נוצר הברורות,
 התייחס הפרשה שלבי בכל אבל
 בהסתייגות הציבור של הגדול הרוב
המתנחלים. אל רבה
של כ־ הבינו ימנית השקפה בעלי אנשים גם

 כהי התקוממות, של איזור תוך אל ילדים חת
 מעשה־ היתה אידיאולוגי, עיקרון איזשהו להוכיח
דשב הת־מהוניים, המלווים שני דמויות טירוף.

זו. הסתייגות הגבירו הילדים, גורל הופקד הם 1
 ושונאי־ערבים שוחרי־סיפוח גם ״

ה של בראשיהם דפוק שמשהו הבינו
מתנחלים.

ש־צ־ ,מובהקים תומב־ם של ציבוי־ יש בוודאי,
 [ים1ש־אמ1נ אנשי כזה. מצב בכל במתנחלים דדו

ורפ שרון אריאל חסידי וכהנא, התחייה מצביעי
 וכוחו קיים הוא מבוטל. ציבור זה אין איתן. אל

עימו.
 מיעוט ולא בציבור, מיעוט הוא זה ציבור אולם

לה יכול שהוא מפני רבה, השפעה לו יש גדול.
 אמצעי־ ועל עסקני־חרות על מוראו את טיל

הציבו ברמקולים קולו את ולהגביר התיקשורת,
ריים.

 עולה, הוא אין מיעוט. זהו זאת: ובכל
הצי של אחוזים 15 עד 10 על לדעתי,

בור.
 הציבור של חוסנו את הגדילה לא ביתא פרשת

להיפך. הזה.

 ימין־סי־ של אוטומטית משוואה שעורך י **
 למטרה. קולע אינו פוח־מתנחלים

 שונים, ציבורים שלושה הם אלה
השני. בתוך אחד
 הדתיים, עם יחד המהווה, גדול ימני ציבור יש

במדינה. היהודי הציבור מן כמחצית
 לרעיון קנאי הוא הזה הציבור מן חלק רק

שפו אנשי״ימין הרבה יש השלמה. ארץ־ישראל
 בלן ממשית הכרעה מול היום, בבוא אשר יים,

 עוד הוכח זה בדרך־ההיים. יבחרו ושלום, מילחמה
קמפ־דייוויד. בימי

יותר, קטן ציבור יש הזה הגדול הציבור בתוך
להחז והמתנגד הארץ בשלמות הדוגל חשוב, אך
טע של בליל היא השקפתו כבושים. שטחים רת
 דתיות־היסטו־ נימות שיטתיות, ביטחוניות נות

בכו לזלזל אי־אפשר אך פשוטה. ולאומנות היות
הזה. הציבור של חו

 קטן יותר הרבה חוג הזה'יש הציבור ובתוך
להוות והמוכן למתנחלים, אמיתית אהדה הרוחש

 צה״ל בלי למרינה קיום שאין מבינים הכל
וממושמע. חזק מאוחד,

 כיום המסתייגים השמאל, אנשי על מקשה זה
בש לנהל צה״ל על שהוטל העכורה המילחמה מן

הכבושים. טחים
המתנחלים. על המידה באותה מקשה זה

 צה״ל, עם לעימות נכנסים הם כאשר
 כיתא, של ההיסטריה בימי שקרה כסי
ונעלם. שלהם העורך נמם
שהו המחזה מסיני. הנסיגה בימי כבר הוכח זה

 היה האנדרטה ובראש ימית של הגגות על צג
 לעמוד לניסיון ברצינות התייחס לא איש קומדיה.

צה״ל. בפני
 בכל זה חשוב גורם בחשבון לקחת יש

 המתנחלים בין עימות הכוללת תחזית
צה״ל. ובין וחסידיהם

 יהיה קל לא צה״ל. את לפרק יהיה קל לא
 יהיה קל לא מורדים. של המונית לעריקה להביא
צה״ל. נגר נשק להרים

 של גודלו התנאים. בכל פוליטי־מוסרי עורף לו
קבוע. אינו הזה הציבור
 בוחרי־ של גדול ציבור למשל, יש,

 עמוקה איבה בליבו הרוחש הליכוד
 בלא-מודע. אם במודע, אם למתנחלים,

מיזרחי. הוא זה ציבור
רו ובית־שאן נתיבות ומעלות, שדרות תושבי

המתנח של הווילות את שלהם המירקע על אים
להשחית. בהם בוער וזעמם לים,

 הנטושים הראוותניים, הישובים את רואים הם
 הנהנים המעטים הבלונדיים הילדים ואת למחצה,

 אותם משווים והם המטופח, בגן־הילדים טוב מכל
של ילדיהם גדלים שבהם העלובים התנאים עם
הם.

 כדי בשנה ימי־מילואים 62ל־ מגוייסים הם
 בשעה מפונקים, וילדים נשים קומץ על להגן

 במיש־ בשעות־היום עוברים עצמם שהמתנחלים
ובירושלים. בתל־אביב רות״יוקרה

 בגדה, שנסללו כבישי־הפאר את רואים הם
אדו כבישים מובילים שלהם העיירות שאל בעוד
ומסוכנים. מוזנחים מים,

 היום בבוא יערקו לא האלה האנשים
 כדי שלהם הנשק את יקהו ולא מצה״ל,

הלבנות, הווילות על בחירוך־נפש להגן
שנב המתנחלים, של הרעפים, מכוסות .

ערבים. על-ידי נו

 בבירור הוכיחו וספיחיהם אורעות־ביתא *ץ
ה מ /  נכנסים הם כאשר למתנחלים, קורה ^
צה״ל. עם לעימות

 מצידם. חמורה שגיאה זוהי טאקטית, מבחינה
 חלקי כל בצה״ל. דוגל עם־ישראל

הי ואנשי זה, לפולחן שותפים הציבור
וכמה. כמה אחת על מין

 ,1948 ביוני בלתי-אפשרי שהיה מה
 ישראל מדינת כאשר אלטלינה, בימי

 בלתי־ יהיה בלבד, ימים כמה בת היתה
 או ,41ה- בשנה וכמה כמה פו אפשרי

ישראל. של 50ה־ או ,45ה־

 אחד. חשוב לקח עוד לימדה מסיני נסיגה ך*
יע הכסף לאמור: אפשר ציני באופן 1 1

הכל. על נה
המתנח בקרב נמסה מסיני לנסיגה ההתנגדות

גרנדיוזי. שוחד להם הציעה שהממשלה מפני לים
נחו במצח עמדו הם הרגע לאותו עד

 אך והכנסת. הממשלה החלטת מול שה
 אלא היה שלא כסך, להם הוצע כאשר
 אחד איש כמעט נותר לא מביש, אתנן

ולהתפנות. לקחת שסירב
 ירדו גם אלא שהתפנו, בלבד זו לא מהם רבים

הארץ. מן
הטל מירקע על הופיעה שבועות כמה לפני

הווי ליד ילדיה בחברת היסטרית, מתנחלת וויזיה
הא מן ארד ואני כסף, לי ״תנו וזעקה: היפה, לה

רץ!״
 לא וברצועה בגדה המתנחלים של הגדול הרוב

 בגלל אידיאולוגיים. טעמים בשל להתנחל יצאו
 להסתייע צורך היה האמיתיים, הקנאים מיעוט
 שחיפשו ורודפי־בצע חסרי־דימיון אנשים בסתם

 שרצו ערבית, שינאה של ים בתוך חיים״ ״איכות
 שלא מפוארות וילות בחינם) בזול(וכמעט לקבל
 שממ־ צעירים זוגות וסתם בישראל, להשיגן יכלו

 שלא מפני להתנחל אותם הכריחה שלת־ישראל
הירוק. הקו בתחום דירות להם בנתה

יעדי כזאת מוטיווציה בעלי אנשים
 יום־פקו־ בבוא צרות. על כסך תמיד פו
המתנחלים ימצאו משמע) (תרתי דה

 הדתיים־לאומניים, הקנאים האמיתיים,
המת בקרב גם קטן גרעין מהווים שהם

עצמם. נחלים

האלה? הקנאים הם י
/ הח ומתבררות המאורעות שמתקדמים ככל *

האמיתית. דמותם תיחשף זיתות,
 יסתבר ברוח. ערפל כמו יתנדפו, המיתוסים

 המשך מהווים האלה המתנחלים שאין לרבים
 אידיאליסטים הם שאין השניה. העליה לחלוצי
 דגניה מקימי כמו רעב לסבול המוכנים שפויים,
 או חברתי צדק של אידיאל להגשים כדי ונהלל,

 קשר מאוד מעט שיש גם יסתבר בריאה. לאומיות
 החרדית המקובלת, היהודית הדת בין אמיתי

שבפיהם. המסויימת הדת ובין כאחת, והמתקדמת
 חד־ באופן להיאמר צריכה האמת
כת. זוהי משמעי:

 ובעולם, בארץ אחרות רבות כתות כמו כת זוהי
בתשו החוזרים בכת וכלה קרישנה בהארה החל
בה.

 ביותר מזכירה היא הכתות, מכל אך
ג׳ונסטאון. של הכת את

אמ כת ביצעה שבמדינת־גויאנה בג׳ונסטאון
הרעי הורים המונית. התאבדות של אקט ריקאית

 ברעל שהתאבדו לפני בציאניד, ילדיהם את לו
 במנ־ מטורפת אמונה מתוך זאת עשו הם וביריות.
בפיהם. אשר ובתורה היגיהם

בעי ערבי בפר תוך אל ילדים שליחת
 בליווי עממית, התקוממות של צומה

 מזכיר? זה מה — שיכורי-ירי מלווים
 ההמונית ההתאבדות את לא אם מה

ההיא?
 עבודת־אלי־ של בליל היא המתנחלים תורת

 פונדמנטליזם מיקראית, ודת טרום־תנ״כית לים
 פא־ ואף לאומניות בסיסמות מהול פרימיטיבי

 כוח של פולחן ,20ה־ המאה אמצע של שיסטיות
 לתס־ וביטוי הפרוע המערב של הזיות ואלימות,

 שאיפה מהפזורה, מייובאים יהודיים ביכי־נחיתות
ושיכ לזרים שינאה החופש, מן ובריחה לרודנות

 דתי טירוף של מפוצצת תערובת — משיחי רון
פוליטית. ואכסטאזה

 תמונה תהיה להכרעה, שנתקרב בכל
 לא ימינו של עם־ישראל יותר. ברורה זו

 בית חורבן אל אותו להוביל לקנאים ייתן
 בית לחורבן אותו שהובילו כפי שלישי,

שני.

 לו־ אינו מילחמת־אזרחים, על שמדבר מי ל ^
התהליך. של הדינאמיות את בחשבון קח ^

המ את להוביל תעז לא בישראל ממשלה שום
 השטחים על ויתור בו שיש שלום, לקראת דינה

לכך. יסכים לא הרחב הציבור אם הכבושים,
 החלטה לקבל שיוכל דגול, מנהיג בארץ אין

 אם ושיכנוע. חזון של בדרך העם את עימו ולסחוב
 תחילה הפוך: התהליך יהיה לשלום, נגיע בכלל

 המציאות הבנת של הקשה בדרך העם, ישתכנע
 אחר־כך ורק ממנה, המתחייבות המסקנות והסקת
 תהיה) אשר (תהיה הפוליטית המנהיגות תסכים
זו. דרך על לעלות

 על יתרחש, המתנחלים עם העימות
 כבר העם של הגדול שהרוב אחרי רק כן,

 שלום של בפיתרון תמיכתו את הביע
 מלהיבה מציאות שתיווצר מפני אם —

 אחרי אם עייפות, מתוך אם חדשה,
קורב רבבות יפלו •טבה נוראה מילחמה

 בדרך התפכחות בגלל אם בעורך, נות
אחרת.

 והוא הציבור, את המדינה חזון הלהיב 1947ב־
 החליט שעליה החלוקה לכבוד ורקד לרחובות יצא

 קטן למיעוט לילה באותו הפכו ה׳קיצוניים האו״ם.
וחסר־תוחלת.

 שטחים בין ברירה שיש העם השתכנע 1977ב־
 של בהחלטת־השלום עצום ברוב ותמר שלום, ובין

ונעלמו. התגמדו המתנחלים בגין. מנחם
 ממילחמת־ עם־ישראל התעייף והלאה 1982ב־

לסגת. הממשלה את הכריחה ודעת־הקהל הלבנון,
 עצמם. על יחזרו האלה התהליכים כל
 עם־ישראל יחליט כאשר שאת, ביתר

הכבושים. השטחים מן חשוב שהשלום
 כשלג המתנחלים בכת התמיכה תימס אז או

קנ של קטן קומץ אלא יישאר ולא ביום־חמסין,
אים.

 לכל מילחמת־אזרחים. שום תהיה לא
 כדי מישטרתית פעולה אז תהיה היותר
ישראלי. מעשה־ג׳ונסטאון למנוע
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