
חזן יעקוב
לנו!־ ובושה .עוול

 במילחמה, שהשתתפו ביים
 לכוחות כבסיסים וששימשו

 על דיבר כאיכר הפלסטיניים.
 (הכוחות האוייב״ ״כנופיות

הכדירים־למחצה) הפלסטיניים
 הצטרף הוא ״מחפה״ מתן ועל *
לגירו בכים ששימש למינוח **

אלפים. מאות של שם
ביו חזן. יעקוב דיבר רוח באותה •

 לוד כיבוש אחרי קלה שעה ,1948 לי
 אמר: אוכלוסייתן, כל וגירוש ורמלה
 כפרים ראיתי עיני. במו זאת ״ראיתי
 וראיתי להם, שנעשה מה להם שהגיע
 ובושה עוול שזה חושב שאני כפרים

עוב שעשינו... מה להם שעשינו ו נ ל
 אחת אולי זאת — ורמלה לוד דת

חיי שהיינו ביותר הקלאסיות העובדות
 הללו, הערים שתי בין להבחין בים

לו, וטוב צדיק לו, ורע רשע ושיידעו:
בתוכנו." טוב ערבי צדיק להיות שיכול

ש ערבי הוא צדיק משמע:
הישראלי השילטון את קיבל

 וחוזרת הולכת יודע...ששם אני אבל
 גירוש כלומר: וכו׳.״ חיפה, יפו, פרשת
יחי בידי הרכוש שוד ואחר־כן־ כללי
דים.

 יו״ר לימים הוא גם שפרינצק, יוסף
 הסתיים לא שעוד שומע ״אני הכנסת:
וב בלוד (ביפו, הכניעה של הפרוצס
אזר אבאקואציה כבר וישנה רמלה),

האוכלוסיה.) גירוש (קרי: חית.״
 בארי, אליעזר מפ״ם, נציג

 השוד ״ביסוד דיון: באותו אמר
 בלתי־ כוונה מונחת והגירושים

 אפקטיבית מאוד אבל מוצהרת
 יישארו לא שבמדינת־ישראל

ערבים.״
 כי התלונן מפא״י, איש ארן, זלמן
 (בעת לשורר... נהפך הניצחי ״השדוד

 לגרש פקודה היתה ורמלה) לוד כיבוש
 יש הגיוס בגיל הגברים את כולם: את

האח כל אבל למחנה־שבויים, להעביר
לצאת." צריכים הנכבדים, לרבות רים,

 חברי את שראה גילה מפא״י איש
 יחד בביזה עוסקים מפ״ם של הקיבוצים

 העם עוסק ובביזה ״בשוד חזן: כולם. עם
 של תוצאה זוהי בארץ־ישראל... היהורי

 שקרה מה להבין אין אחרת פוליטי... קו
ערבי!" אף שם אין ורמלה. בלוד

 ׳עונת׳ ״לא •
בדרה״

 להתריע, כדי מפ״ם עשתה **ה
כלום. לא למנוע? למחות,

 כדי למקום יצאה מפ״ם מטעם ועדה
 מפקד אותה הזמין קרה. מה לבדוק

יצ איש־מפ״ם. אז אלון, יגאל המיבצע,
 איש־מפ״ם, הוא גם שהיה בן־אהרון, חק

מה מנוס היה שלא הוועדה את שיכנע
 בן־אהרון של שננקטו(דמותו צעדים

 היה הוא יפה. בספר מתקבלת אינה
ופ אחת בקיצוניות פעם רגל הפכפך,

 לסירוגין והיה ההפוכה, בקיצוניות עם
קיצונית.) ויונה קיצוני נץ

1948 באוקטובר שיגר כהן אהרון •

החייל) שרת(מאחורי משה עם ריפתין(משמאל) יעקוב
לשודד...״ הפך הו־צח׳ ״השדוד

 שהוקצה בשטח גם מאבק, בלי
 האו״ם של בתוכנית-החלוקה

 שהשתתף מי הערבית. למדינה
 ״מגיע — בישראל במילחמה

 את ושימחקו אותו שיגרשו לו״
האדמה. פני מעל כפרו
 בשוד מלווה היה הערבים גירוש •

 שהקיף שוד — יהודים על־ידי רכושם
 שלמות ערים מיליארדים. של רכוש
 נעלם בתים אלפי של ורכושם רוקנו,

 ביוני דיבר עצמו בן־גוריון כלא־היה.
בקיו חשדתי שלא ״ליקויים על 1948
 כל בו שהשתתפו ההמוני השוד מם...
היישוב.״ חוגי

 לימים מפא״י, איש ברקת, ראובן
 כיבוש אחרי מייד הביעו הכנסת, יו״ר
ורמ ש״לוד המישאלה את ורמלה לוד
 האחרות הערים ככל תהיינה לא לה

 לו קרא חזן יעקוב על־ידינו." שנכבשו
 מוסמר" איש ״מפי כי בקריאות־ביניים

 כבר הערבית האוכלוסיה כי לו ידוע
 השוד ״פרשת ומרמלה. מלוד גורשה

 יודע אינני התחילה. כבר ורמלה בלוד
לה, אחראי מי יודע ואינני היקפה, מה

 חברו־למיפלגה, אלון, ליגאל מיכתב
 שניתנה לו מסר חייל כי סיפר ובו

 לקחת המחסומים ליד לחיילים פקודה
תכ שעון, כל המגורשים הערבים מן

 שיבואו כדי שווה־כסף, או כסף שיט,
 למעמסה ויפלו מכל, נקיים השני לצד
הירדני. השילטון על

ידי כל לי ״אין אלון: השיב כך על
 שיש נאמר (כזאת)... פקודה על עה

 כל את איתם לקחת לפליטים לאפשר
 בגבולות יוכלו, אשר כל ואת ירצו אשר

 פרט בעגלות, וכן הפיסיים כוחותיהם
כמובן." ורכב, לנשק

 הגירוש את הכחיש לא אלון
עצמו. ההמוני

 דאז, מפ״ם מראשי טבנקין, יצחק •
 לאחת חושב ״אני :1948 ביוני התלונן

 של הפיכתם את השליליות התופעות
 חלק לנוטלים לחימה, אגב חברינו,
 נזק היא ההפקר מן הזכייה בביזה...

 הנגרם הנזק מאשר גדול יותר הרבה
 כלפי בעדינות נהגנו שלא כך על־ידי

מע לחיות צריך אדם שלנו... השונאים
מעבו הישגיו את להשיג וצריך מלו,

משלל.״ ולא דתו,
פי בעדינות״ נהגנו ״שלא

 טבנ־ גירוש. או הרג — רושו
 הביזה כי למעשה אמר הזקן קין

פו שהיא מפני מאלה, גרועה
לעבו החינוך כעקרונות געת
דה.

 מראשי ציזלינג, •אהרון
 שנודע שאחרי אמר דאז, מפ״ם

לי יכולתי ״לא התרחש מה לו
 שנעשה הרגשתי בלילה. שון
 נעשו בנישמתי... הפוגע דבר

נא מעשים יהודים על־ידי גם
ציים.״

 החל המילחמה, מהלך כדי תוך •
 ריפתין, יעקוב במפ״ם. הדרגתי שינוי
 בינואר קבע במיפלגה, השמאל איש

 באופן שוללת אינה המיפלגה כי 1949
 הוצאת של אפשרות וכללי עקרוני

״מט מגוריה ממקום ערבית אוכלוסיה
מבוססים." אסטראטגיים עמים
 השומר־ איש קובגר, אבא הסופר •

 המיפלגה במרכז כי התלונן הצעיר,
״תועמ בשם חברי־המיפלגה אותו כינו

שכ הדברים נוסח בגלל פאשיסטי", לן
חטיבת־גיבעתי. של הקרבי בדף תב

 במאי עוד התלונן כהן אהרון •
 ״פינוי על המדינה, קום בטרם ,1948

 מאיזור־השילטון הערבים האוכלוסין
 מה ומבוצע הולך ...למעשה היהודי

מת הערבים של שקוראים,טראנספר׳
 העריך הוא היהודית..." המדינה חומי

 כבר 1948 מאי עד 1947 מנובמבר כי
ערבים. אלף 400 התופעה הקיפה

 ות1הח נגד •
פליטים

ט ף ס גו  יע- רשמי, עור 1948 או
יצ ״הערבים נבואה: רברי חזן קוב ^
 (אם אותם... הברחנו גם ואנו ברחו, או,
 שינאה תקום הרי לחזור) להם יתנו לא

 הדורות שני והרי הורות, לשני או לדור
הציונות." בהגשמת יכריעו האלה

במלואה. התגשמה זו נבואה
 החל העת כאותה ככר אולם
 מפ״ם. כעמדת הגדול השינוי

 ה- ״על כתם 1948 באוגוסט
כי ראשי כמאמר מישמר״

בן־גוריון) דויד בן־אהרון(עם יצחק
נאצ״ם!״ מעשים עושים ״יהודים

 הערכיים הפליטים את ״להחזיר
 עזכו רובם הרי למקומותיהם?

 הוראות שקיבלו משום אותנו
ואנ המופתי מאת מתאימות

שיו!״
 סותר והוא מאז, הרישמי הטיעון זהו

 עצמם, אנשי־מפ״ם של דבריהם את
 ההמוני. הגירוש על אז עד שהתלוננו

 הדרישה את מפ״ם תיארה והלאה מאז
 במזימה המגורשים הערבים להחזרת

 בה להילחם שיש אימפריאליסטית,
תוקף. בכל

 גע־ קיבוץ איש כץ, שמואל הצייר
 פולקה הרוזן הצעת את תיאר תון,

 כ״סוס הפליטים להחזרת ברנאדוט
 מפא״י אנשי התחילו וכאשר טרויאני".

 כאילו מפ״ם, נגד בתעמולת־לחישות
 קבע הפליטים, להחזרת מפ״ם מסכימה

 עכשיו ״ער המפ״מי: ציזלינג אהרון
 אי־שו־ שובם(קרי: בעיית שעל ידעתי

 פה בממשלה הוחלט הערבים של בם)
אחד!"

הפלי החזרת ״אם בן־אהרון:
 מבחינת הוא, פסול דבר טים

המדי ביטחון ומבחינת היושר

להי צריך זה הרי וכלכלתה, נה
 באה כשההצעה גת פסול שאר
ארצות-הברית.״ לחץ תחת

 הכנסת ״חייבת השמאלני: וריפתין
 הלחץ את תוקף בכל דוחה שהיא לומר

 האימפריאליסטיות... הממשלות של
 כאחת.״ והפליטים הגבולות בעניין

קלו ניסיונות במפא״י ניכרו כאשר
ולהח הפליטים בעניין להתפשר שים
 קיצונית מפ״ם היתה קטן, מיספר זיר

 נבע, הדבר החזרה. לכל בהתנגדותה
המזו מיצירתן ״...בעיקר אמיתי, לדעת

בש התיישבותיות עוברות של רזת
 — נטשום הערבים שתושביהם טחים,
 המפ״נד ההתיישבות שלתנועות מהלך

רב." חלק בו היה יות
 מפ״ם של הנחלנית התאווה

המוס העקרונות על התגברה
 למיפלגה שקרה כפי — ריים

מאז. פעמים הרבה

בואש בדווים •
מילחמת-העצמאות הרי̂ 

(ובכ ה״הסתננות" תופעת באה1\

 לחזית מעבר ערבים של ניסיונם ללה
ממ גורשו גם הערבים לבתיהם). לחזור
בארץ. מסויימים קומות

 כהן אהרון הודיע 1948 באוגוסט
 כי לראשי־מיפלגתו סודי במיכתב

 ערבים ״מאות כי לו גילה איש״מודיעין
 המערבי. הגליל בכפרי יום־יום נתפסים

 רבים נבדקים. הם אותם. עוצר הצבא
 צבאית׳... פקודה פי ,על מחסלים מהם

 קשורים ערבים ראה (קציו־המודיעין)
 כי נראה בראשיהם.״ וכדורים לעצים

הגיבה. לא המיפלגה
 ב״תוכנית־ מפ״ם צידדה למעשה
ער כפריט קיום השוללת התיישבות

לבנון." בגבול ביים
 קיבוץ הוקם זו גישה סמך על
 הכפר אדמות על ברעם מפ״ם

גור שתושביו בירעם, הערבי
 בדרכי־מיר־ הקרבות אחרי שו

 היום עד משמש המעשה מה.
שונאי־מפ״ם. בידי נשק

 בלתי־נר־ ל״מילחמה קרא בן־אהרון
 ובכנופיות־מרצחים, בהסתננות תעת
 אזרחי שיוויון על מעולה שמירה תוך
 מיש־ הערבי.״ למיעוט צודק ויחס מלא

קלאסי. מפ״מי פט
מר כל על מפ״ם, כי קובע אמיתי

 של באסטראטגיה תמכה דאז, כיביה
 101 היחידה פעולות־התגמול(פעולות

 ולמעשה דיין) ומשה שרון אריאל של
ביותר. הנמרצים ממעודדיה היתה

 צדיקים אין •
וועועים

 ביותר המדהימים הגילויים חד̂ 
ל ש £  בצמרת שרבים הוא אמיתי \
 למתן התנגדו במפ״ם, וגם המדינה,

בישראל. לערבים זכות״הבחירה
הבחי ערב ,1948 בדצמבר

 שיגר הראשונה, לכנסת רות
 לראשי־מים־ מיכתב בהן אהרון
 המיז- מדזלקת כי גילה ובו לגתו,

ז)6 בעם!ד (המשך
—— 1 5 ■1

כסף..." תכשיט, ששן, כל לקחז המערשים ״מהערבים


