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המתנחלים של האוטי־פאדה הוא האיוחיפאדה של הסורי הנשק

קוקלונק-קדאו
* הסצנה. את זוכר החח, עם חלף את ראה או שקרא מי ל ך

 מלאני אכולות־דאגה. כולן וסורגות. יושבות הנשים
 נוראה. מתיחות אותה. לשכוח אי־אפשר מספר. בקול קוראת

 בסקארלט שפגעו בכושים, לנקום כרי לפעולה יצאו הגברים
לחזור. בוששו הם או׳הארה.
 חוזרים, הגברים נחרדות. הנשים כל בחוץ. המולה לפתע

 הצפון, חיילי שיכור. פני המעמיד הפצוע, אשלי ועימם
ניצלו... הגברים בתרמית. חשים אינם אותם, המלווים

 אולם בת־הדרום. מיטשל, מארגארט על־פי כך
אחרת. לגמרי היתה המציאות

לה אנשי־הדרום התחילו במילחמת־האזרחים, שהוכו אחרי
מישפטי־לינץ׳. בהם וערכו המשוחררים, לעבדים תנכל
 אין קרקלוכס־קלאן. הקרוי אירגוז־הסתר נולד זה רקע על

 דריכת של הצליל את לחקות רק בא הוא לשם. משמעות כל
הסקוטים. בשפת חמולה פירושו ״קלאן' בריח־הרובה.

 את הלבן הגזע לבני להחזיר כדי ,1866ב־ נוסד הקלאן
 ועל השחורים על טרור ולהטיל במרינות־הדרום העליונות

בהם. שתמכו הלבנים
 מאוד פעיל והיה זו במאה מחדש נוסד האירגון

ויהודים. — קאתולים כושים, נגד 20ה־ כשנות
 האבירים יוצאים פעם מדי עכשיו. גם איכשהו קיים הוא

 ושורפים פניהם, את מסתיר לבן כשברדס הלבנים, בסדינים
 הם לא־אחת בעיניהם. חן מוצא שאינו מי של בחצרו צלב

 עשיר עבר מסתתר הזאת החזות מאחורי אבל מגוחכים. נראים
 גזעני־לאומני־דתי. רקע על הכל — בזוועות

משלנו. ס־קלאןבלוקקו־ לנו יש עכשיו
 העתק אלא אינם כיום הקיצוניים המתנחלים של מעשיהם

 כיפות חובשים הם ההוא. אירגוו־הסתר מעשי של מדוייק
 מבחינת אבל צלבים. חלילה, מבעירים, ואינם ברדסים, במקום

 קטן. ההבדל — והשיטות המטרות הגזענית־דתית, המנטליות
 מתון־״הגנה והתעללות רצח מעשי ״נקמה", לשם מעשי־לינץ׳

 לא־אחת היהודי. העם עליונות על לשמור כדי הכל עצמית״,
 שהערבים יהודים של טענה בעיקבות תקריות כיום פורצות
יהודיה. לצעירה נטפלו

 וסורגות, כבית יושבות שהנשים משער אני
הנ במיטב חמושים שהבעלים־הגיבורים, בשעה

חסרת־נשק. אוכלוסיה על מתנפלים המודרני, שק
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 ״הקוסם כמו מצחיקים בתוארים נושאים הקלאן נהיגי *ץ
 אחרים, בתוארים נושאים הישראליים אחיהם הגדול״.**/
גדולים. קוסמים אינם אלה כמו אלה לווינגר. משה ״הרב" כמו

 לקו־קלוכס־ המציאות. את לשנות המסוגל אדם הוא קוסם
כזה. מטה־קסם אין היהודי קלאן

 שבה מזו מאוד־מאוד שונה שלנו המציאות
המקורי. הקלאן פעל

 מן 10כ־>? מיעוט, ונשארו היו בארצות־הברית הכושים
בהם. ולהתעלל בהם לרדות היה אפשר האוכלוסיה.

 את לעכב ודומיהם הקלאן אנשי של הטרור הצליח כן על
שנה. ל־ססז קרוב במשך לכושים השיוויון
 ציבור בקרב קטן מיעוט הם שלנו המתנחלים ואילו
 ביש״ע. חסר־ישע פאסיבי, זמן הרבה שהיה גדול, פלסטיני

עוד. לא
מיעדיו. שונות תוצאות המתנחלים של הקלאן משיג כן על

ך. פ י הה את משיג הוא

 השטח. פני על גם ברור ה ץ
) :

 שהם עצמה, האינתיפאדה נזקי על נוסף במשק. פוגע זה
 זה לא הכלכלה. על נוספת מכה הרבר מנחית ושונים, רבים
 הפועלים היעדר בגלל חלקית משותקים רבים שענפים בלבד

 עובדים מהמיפעלים להוציא צורך גם שיש אלא הפלסטיניים,
המתנחלים. על להגן כדי לשרות״מילואים, ישראליים
הל התוצר את מקטינות ההיעדרויות שתי

 ברמת־ ופוגעות כלכלית צמיחה מונעות אומי,
כלכלית. לעצמאות להתקרב וביכולתנו המחייה

הכלכלי. הנזק זהו

 מילים. להשחית צורך אין המוסרי הנזק ל י
מושכים הישראלים רוב ״מוסר״, על מדברים ,כאשר

 הפוגרומים אחד על הגיב כאשר אלוף־הפיקוד, זאת אמר
אל־עזריה. הסמוך, בכפר מעלה־אדומים מתנחלי שערכו
פעמים. כמה הרמטכ״ל, גם זאת אמר

 גדולים כוחות להציב צה״ל את מכריחים המתנחלים
קץ. להם לשים כדי או פוגרומים למנוע כדי במקומות־תורפה,

 של שכמו על המוטלת נוספת מעמסה זוהי
האינתיפאדה. על-ידי נשחקיס שכוחותיו צבא,

 ברצועה או בגדה לאיזור־מאורעות לחוש הנאלצת יחידה
 — הפוגרומים כן, על יתר באימונים. לעסוק יכולה אינה

 צה״ל את מכריחים המתנחלים של — הפוגרומים וסכנת
 תקופת־ את להאריך או נוספות, יחירות־מילואים לגייס

 מבתי־ נלקחים אלה המגוייסים. המילואימניקים של השרות
מקומות־העבודה. מכל מבתי־המלאכה, החרושת,

 לא־ מופשט. משהו זה מוסר האף. את מעקמים או בכתפיים
 יפי־נפש. של בירבורים סתם לעניין.

מרה. טעות טעות.
 אינו ״פרגמטי" הכי האדם גם מאוד. ממשי רבר הוא מוסר

פרגמטי. טיפש הוא כן אם אלא מתוצאותיו, להתעלם יכול
דיסו יש אי־נוחות. של הרגשה לרבים גורם חוסר״מוסר

המציאות. ובין התחנכו שעליהם המושגים בין נאנס
 בצורות עליו מגיב הוא דיסונאנס. סובל אינו האנושי הטבע

שונות.
ההתבהמות. היא הצורות אחת

מודרנית. טכנית מדינה לבנות יכול אינו בהמות של עם
 לנצח מסוגל הוא אין יעיל. מודרני צבא לקיים יכול הוא אין
 מתוכו להוציא רק יכול בהמות של עם האינתיפאדה. את אף

 טוב. מחייל ההיפר הוא מטומטם קלגס מטומטמים. קלגסים
 אחרת. בהזדמנות זה תהליך להסביר אשתדל

 ״האדישות״. היא אחרת תגובה
 ״הגירה אחרת, בשפה פעם, לה קראו הגירה. של צורה זוהי

 עצמו. את מנתק הוא אך במולדתו, בגופו נשאר אדם פנימית״.
להשתתף. רוצה לא לשמוע, רוצה לא לראות, רוצה לא

דמוקר ובלי לתפקד, יכולה הדמוקרטיה אין כזאת באווירה
 זה לומדים זאת את לשגשג. יכולה מודרנית מדינה אין טיה

 ונחשלות: מפגרות ואדירות, גדולות מעצמות שתי עתה
וסין. ברית־המועצות

 ההגירה היא ביותר החמורה התגובה אך
הירידה. בפועל:
להגירה נדחף הוא בארצו, בדיסונאנס אדם חש כאשר

 יורדים המונים כזאת. תחושה אין שבה אחרת, למדינה
 מלבוא נמנעים אחרים המונים בהתמדה. בשקט, מישראל,
״נושרים״. רבים אליה. נמשכים היו אחר שבמצב אף לישראל,

במוכר. הפגיעה של המחיר זהו
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 היהודי הקו־קלוכס־קלאן של העיקרית ההשפעה
הפלסטינים. על דווקא היא 1\

 האינתיפאדה. של הסודי הנשק הם המתנחלים לומר: אפשר
 והאנטי־פאדה הפלסטיניכ של האינתיפאדה

המטבע. *זותו של הצדדיס שני הס המתנחליס של
 העם את לגבש היא האינתיפאדה של העיקרית המטרה
 את לאחד אחד, כאיש לוחם לציבור להפכו הפלסטיני,

הפנימיים. חילוקי־הריעות חרף שורותיו
 מהססים, מתנגדים, בהתחלה יש עממית התקוממות בכל

 אפשר האם הכל־יכול? בכובש להתגרות כדאי האם מפקפקים.
 בקטל רמת־המחייה, בהורדת הכלכלית, בפגיעה לשאת

 האם סיכוי? לזה יש האם יעזור? זה מה הילדים? של ההמוני
הכובש? אצל עבודה על השילטון, עם עסקים על לוותר כדאי

לאומי. להט חסרי כאלה, אנשים יש פלסטיני כפר בכל
המתנחליס. שבאיס עד

 היהודי, הקו־קלוכס־קלאן פעולת של שעות כמה אחרי
 לנושאי- הופכים המהססים בכפר. האחרונים הספקות נעלמים

 יצר־ תחושת־ההשפלה, לגיבורים. הופכים הפחדנים הדגל,
ההיסוסים. כל את מסלקים הזעם ולהט הנקמה

 אינן אמהות מאוחד. הפלסטיני הציבור הפוגרום, אחרי
 הקריאה: בכפר עוברת כאשר בבית, ילדיהן את עוד עוצרות

 למכוניותיהם תחילה שדאגו העשירים, באים! המתנחלים
 במילא בחיים. יותר חשובים דברים שיש חשים ולחנויותיהם,

 של בים בכפר נתקל צה״ל של הבא הסיור מעמדם. נהרס
במטר־אבנים. במחסומים, לאומיים, דגלים
 היה אלמלא לקו־קלוכם־קלאן. תודות זה כל
אותו. להמציא צריך אש״ף היה קייס,

 המשולשת. המציאות אצלנו ונוצרת ולכת ך*
 שטח בכל בלתי־נמנעת התפתחות זוהי \ 1

 הכובש. העב של התנחלות יש שבו כבוש,
באלג׳יריה. היתה הקלאסית הדוגמה

 הלוחמת המחתרת כוחות: שלושה בזה זה לחמו באלג׳יריה
 והמחתרת שילטון־הכיבוש של הצבא המורד(פל״ן), העם של
(או־אה־אס). המתנחלים של

 צבאיות יחידות עזרו לא־אחת במתנחלים. צידד הצבא
אצלנו. גם שקורה כפי האו־אה־אס, של לפעולות־הלינץ'

 ולהתפשר לכיבוש קץ לשים המדיני הדרג נטה כאשר אבל
 קראו הם הדין. את המתנחלים קיבלו לא המתקוממים, עם

 מן כמה קשה. במיבחן הועמד הצבא למילחמת־אזרחים.
החוקית. הממשלה נגד חפיכה לחולל יסו5 הגנרלים
 נחוש־ הגנרל דה־גול. לשארל צרפת קראה המשבר בשיא
 מחתרת־המתנחלים את לדכא לצבא קרא והערמומי ההחלטה

הממשלה. מאחורי המייצב הצבא מזימות־הגנרלים. ואת
 ברחו או גורשו מתנחליס מיליון הפוך. היה זה

 ניסו המתנחליס של המחתרת שרידי מאלג׳יריה.
 הצרפתית הדמוקרטיה אבל דה-גול. את להרוג

השלוס. קס וכך מעמד, החזיקה

 בארץ. לקרות עומד זה מסוג שהו
 ער- והורגיס פוגרומיס עורכיס ^/המתנחלים

 בסתר. או בגלוי בחס מצדדיס רביס חייליס בים.
ההתג שיתרבו ככל ותקטן, תלך זו תמיכה אך

 וככל והמתנחלים, הצבא בין והעימותים רויות
וה הסדיר חיילי על המוטלת המעמסה שתגדל

המתנחלים. בגדל מילואים
 מן האלה, השטחים מן להינתק הרצון בציבור וגובר הולך
 זה, רצון שיגבר ככל והשינאה. ההרג מן הכיבוש, של הקללה

 הצרות, כל לסמל בהדרגה יהפכו הם במתנחלים. העם ימאס כן
החש את המשלם שהציבור, וככל ההסתבכות. בכל לאשמים

הצבא. בהם ימאס כך בהם, ימאס בון,
המת של כוחם החוקית. ממשלתו מאחורי יתייצב הצבא

אבוד. עניינם ציבורית. תמיכה בהיעדר יצטמק, נחלים
 הנהגת- בין הפשרה תקום דבר של בסופו

 קרא שדה-גול זו וממשלת-ישראל, האינתיפאדה
אמיצי-הלב״. בין ״השלום בשעתו, לה,

 אלא זו, התפתחות יעצור לא היהודי הקו־קלוכס־קלאן
ביותר. עליו השנואה המטרה את לקדם עליו נגזר אותה. יחיש

עונשו. יהיה זה
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