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 הר־ הוא תשמ״ט איש״השנה של יפות ך*
 אישי, סיפור־הצלחה מאשר יותר בה \*

 סיפור־הצלחה מייצג הוא שיהיה. ככל מדהים
החב של התהוותה מתהליך חלק קולקטיבי,

הישראלית. רה
 רחוקה החדשה העברית האומה

 מצורה ורחוקה מגובשת, מלהיות
המ של מקיסמה חלק זהו .קבועה.
 הדינאמיות וסוד הישראלית ציאות
 לאומית יצירה בה נוצרת שלה:

 אינו איש הרף. בלי המשתנה חדשה,
 צורתה תהיה מה לנחש אף יכול

שנה. 50 בעוד
 ימי ראשית מאז שלה, הקצרה בהיסטוריה

 זו אומה לבשה בארץ, החדש העברי היישוב
 היתה תחילה פעמים. כמה צורה ופשטה צורה

 העובדת, ארץ־ישראל תרבות היישוב, תרבות
ה באה אחר־כך וגדוד־העבודה. ההתיישבות

 •הפל־ הצברית, החדשה, העברית תרבות
 ואז הסופית, הצורה שזוהי נדמה היה מ׳׳חית״.

ושינ מארצות־המיזרח ההמונית העלייה באה
 תהליד ותרבותה. החברה דמות את כליל תה

 האלה המנוגדות ההשפעות כל של העיכול
חד השפעות באות ובינתיים מסיומו, רחוק
שות.

 מסמלת דרעי אריה של עלייתו
 ציבורים שני של הצטרפותם את

 ההתהוות של המרכזי לזרם חדשים
 והציבור החרדי הציבור הלאומית:
המיזרחי.

 האלה הציבורים שני היו שנים במשך
 עצמם להם נרמה היה שכך או — ,בחוץ״

בממ מרכזי לשר דרעי של הפיכתו ולזולתם.
 האלה הציבורים שני כל: לעיני קובעת שלה

 בהנהגת משתתפים הם עכשיו.בפנים״. הם
ל״אנחנו״. שייכים הם הישראלית. החברה

 הוא גם פרץ, יצחק השר לדרעי קדם אמנם,
 לא פרץ אבל יוצא־מארוקו. הוא גם חרדי,

 היה הוא באמת. השייך כאיש מעולם התקבל
בצמ זרה מדינה של כשגריר קוריוז, בבחינת

 דעת על ,שייך״, דרעי ואילו המדינה. רת
סיגנון החיצונית, הופעתו השתלב. הוא הכל.

 וכד החרדי, המחנה את לתוכה פגת
במדינה. אותו בייתת

 של העימות־מיזוג יתפתח איך לדעת אין
 הת־ במדינה. החרדי והמיעוט החילוני הרוב
 רבה במידה תלוי הדבר בראשיתו. עדיין הליד

 שאינה עצמו, החרדי המחנה במהות גם
 הדתית־מיזרחית שהגישה מאוד יתכן קבועה.
בקי כה עד שלקה המחנה, מהות את תשנה

 ממיזרח־ החרדיים לקנאים האופיינית צוניות
אירופה.

ה מן חלק היתה הדת בארצות־האיסלאם
וב בפולקלור ספוגה ומיידית, עממית חיים,

 מאשר קנאית ופחות סובלנית יותר מסורת,
 האירופית. האינקוויזיציה
היא אף המיזרח יהודי של הדתיות

 ונד כופה פחות יותר, סובלנית
 המיזר־ הדתיים מן רבים פייתית.

בי לחבוש בישראל רק למדו חיים
 הרבנים גם הלכו במארוקו פה.

גלויי-ראש.
הח חדירת על חלם לא הרצל זאב בנימין

 הוא מדינת־היהודים. של להנהגתה רדים
 ואת בבתי־הכנסת הרבנים את לכלוא הציע

 הזהיר ז׳בוטינסקי זאב בקסרקטינים. הקצינים
 מפני למדינה, .מיזרחי" ציביון מתן מפני

 מכירים אינם כולו, והמיזרח שיהרות־המיזרח,
והמדינה. הדת בין בהפרדה

 כמו תופעה על חלמו לא שניהם
ברוך. הבאבא
הציבור שלהם. את עושים החיים אולם

 אין ממנה. חלק והוא בישראל, קיים החרדי
 למיס־ מחוץ ימים לאורך להישאר יכול הוא

 במיבחן תעמיד במדינת־ישראל קליטתו גרת.
 מן הדת הפרדת כמו דמוקרטיים ערכים עליון

המדינה.
יכו דרעי אריה ששמה התופעה

 יהיה שהעימות בך על לרמוז לה
 רו- שציפו מכפי קטסטרופלי פחות

ורואי-השחורים. אי-השחורות

הגיהינום אגדת •
הארוך, בטווח יותר, עוד שחשוב תבן ^

 דרעי: בעליית המתבטא השני התהליך
המר לזרם המיזרחי היהודי הציבור הצטרפות

במדינה. כזי
יהו תישעה יש בתשמ״ט שקמה בממשלה

 בין אשכנזים. 17 לעומת מיזרחייס, דים
 פרץ, מארוקאים(דרעי, הם ארבעה התישעה,

 עיראקים הם שניים לוי), ודויד אדרי רפי
 פרסי(משה אחד שחל), ומשה ניסים (משה
 נבון (אריה הוותיק היישוב בני ושני קצב)

שאקי). ואבנר
 יוצאי־מארוקו של המאסיבית נוכחותם

 דרך של בסיומה תמרור היא זו בממשלה
 פעם שהיתה המארוקאית, העדה ארוכה.

.הגי במדינה, ביותר והמקופחת המושמצת
 בראש כשר־הפנים, דרעי של הופעתו עה".
 ייצוג מעלה וגדולה, דינאמית מיזרחית סיעה

 איש כי מקרה זה אין כי יתכן חדשה. לרמה זה
 והביטחון תחושת־הכוח את המייצג זה, צעיר

 בארץ, המארוקאי הציבור של החדש העצמי
 השנים של ההמונית העלייה גל עם בא לא

 יותר הרבה הקטן בגל אלא הראשונות,
ששת־הימים. מילחמת שאחרי

 הרבה היה זה גל של הלם־העלייה
הק הטראומה לו נחסכה חלש. יותר
 בשנות המארוקאית העלייה של שה
 שייך הוא אין הראשונות. 50ה־

 ״מארוקו* של לדור לדור-המעברות,
וקזבלן. סכין״

בא־ החרדי הציבור של כוחו שעליית כשם עליו חלם לא הראל כרוך: הבאבא

 גילו מחשבתו, דרך פעולתו, דרך דיבורו,
 של סימני־היכר מהווים אלה כל — הצעיר
משלנו". ,אחד

כיבה ברי ובנים #
 להנהגת החרדי המחנה צטרפות ן*

כשלעצמה. חשובה עובדה היא המדינה \ 1
 אגודת־ היתה שבהן קצרות, תקופות היו

 אבל הממשלתית. בקואליציה חברה ישראל
 אנטי־לאומי, — זר גוף שזהו ספק היה לא אז

שהת — אנטי־ישראלי ובעצם אנטי־ציוני,
השילטון. בהיכל ארח

עוד. לא
 המדהים ניצחונם את החרדים נחלו כאשר
המנ מארבעת ועלו ,12ה־ לכנסת בבחירות

 הבהלה פשטה ,13ל־ שלהם הרגילים דאטים
 שהחברה לרבים נדמה היה החילוני. בציבור

 בגל לטבוע עומדת החילונית הישראלית
עו כי שסברו היו חרדית. דתיות של שחור
 בנימין של המבהילה נבואתו להתגשם מדת

 של פונדק! בספר לעולמו. השנה שהלך תמוז,
 של אימתנית דיקטטורה תמוז חזה ירמיהו

 חשאית מישטרה המפעילים החרדים,
 הווי של שמץ כל לדכא כדי ומחנות־ריכוז

חילוני.
ואר יוסף עובדיה של דמויותיהם

 אלה. חששות איששו לא דרעי יה
 דווקא הוא התהליך בי נדמה היה

הסו- היא הישראלית החברה הפוך:

□ סי ר והשלו□ ה
 מיו״ש לסגת יש יהודים הורגים שערגים פיקוח״נפש שמשום הנימוק )1(
המדי להקמת מסויימים רבנים התנגדו תש״ח, בשנת שבזמנו, הנימוק, הוא
 מיצווה שזו שמכיוון פסקו, הארץ רבני רוב ואיתה הראשית, הרבנות נה...

 של שפיכות־דמים בגלל מזה להסתלק אין ארץ־ישראל... את לכבוש מהתורה
 כמעט )2(במילחמת־השיחרור. והשרון הגליל כדין יו״ש דין ערבים... רוצחים

 פיקוח של נימוק קיים שלא בפירוש פסקו בספרים, בזה שדנו הפוסקים, כל
 נוכרים... לשילטון ישראל משילטון ארץ־ישראל של שטחים להעביר כדי נפש

 מהגבולות לסגת לא אדרבא מחייבת פיקוח-נפש שמיצוות נימוק, גם קיים )3(
 שיתמעטו ביטחון יש בו מחזיק שצה״ל במקום רק כי כיום, מחזיקים שאנו

 מהשטח פגיעה של הסכנה את תגדיל צה״ל ונסיגת נפשות, הריגת של המיקרים
שבת). (ערב המפונה.

הראשית). הרבנות מועצת (החלטות
הער שכנינו לבין בינינו שלום־אמת שיהיה ספק, מכל למעלה יתברר ״אם

 אם מיידית מילחמה סכנת קיימת זאת ולעומת השטחים, להם יוחזרו אם בים
 דבר לך שאין משום השטחים, להם להחזיר יש השטחים, להם יוחזרו לא

פיקוח״נפש." בפני העומד
 מסירת ״על בסוגייה מקיף דיון מתוך יוסף, עובדיה הרב לציון, (הראשון

).18.8.89 נאמן, יתד פיקוח־נפש״, במקום מארץ־ישראל שטחים
 מדינות״ערב הרי בוטחים! הם במה שטחים, להחזיר שאין האומרים ״אלו
 מאה ייהרגו אם וגם מיליוני־אדם, להם יש שנים, במשך מילחמות לנהל יכולות
 לאורך״שנים. במילחמה לעמוד נוכל לא ייפגע, שחלילה יהודי, כל על ערבים

 ,דל אלא זה אין עצמנו. בכוח לבטוח עלינו כי שאומר זה הוא נלעג מה לכן,
 האופנים את לחפש צריך למחלוקת... מתכוונים לא אנחנו לשלום! פנינו גאה׳...

לשלום...״
).14.8.89 נאמו, יתד בבני־ברק. ,פוניבז בישיבת שך, אליעזר (הרב

 ימי־הביניים״, ״החזרת מפני פחדים עוררה רץ
 המארוקאי הציבור של כוחו עליית היתה כן

הרג הלאומנות התגברות מפני פחד מלווה
והקנאית. החשוכה שנית,

 דרעי ואריה יוסף עובדיה הצמד
המתעל אלה, חששות להפיג יכול
ההתפתחות. של הדינאמיות מן מים

 שינאת־הערבים, של מקורה מה
 המיזרחי בציבור אחיזה לה שקנתה

 נהר מדוע בפרט? והמארוקאי בכלל,
 תנועת-הח- אל בהמוניו זה ציבור

 שם תומך הוא מדוע והליכוד? רות
 הקיצוניים האנטי־ערביים בפלגים
ביותר?

 המא־ היהודים היא: השיגרתית התשובה
 סבלו שמהן הרדיפות את זוכרים רוקאיים

 מכאן הערבים". את ״מכירים הם במארוקו.
שינאתם.

 שהומצאה זו, לגירסה שחר אין
אשכנזים. על־ידי

יהו של רדיפות מעולם היו לא במארוקו
 מעולם ידע לא כולו המוסלמי העולם דים.
הר והפוגרומים, האינקוויזיציה תופעות את

 היהודים של מנת־חלקם שהיו והשואה, דיפות
 זה לא בדם. האנטי־שמית הנוצרית, באירופה

 כלפי סובלנות על מצווה מוחמר שדת בלבד
 שמלבד אלא ונוצרים), הספר״(יהודים ״עמי

יהודי היו ובלתי־תכופים, מעטים חריגים
)21 בעמוד (המשך
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