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מחיקות

הגלות","שלילת :היוםעדהישראליתהתרבותאתמכונניםמיתוסיםשלושה

התרללאסבוכיםשלושתםלהיסטוריה".ו"השיבהישראל",לארץ"השיבה

ולאןהלוםעדהגענו"כיצדלהסבירתפקידואשרהציונות,שלבסיפור-העל

שלקדוםעברביןהמשכיותקשרמכוננתהגלותשלילתמכאן."ללכתעלינו

שלמחודשביישובאותההמחדשהווה,לביןישראלארץעליהודיתריבונות

אוכזומידהאינסופית.בינייםתקופתאלאמשתרעתלאהשתייםבין .פלסטין

אםהציונים,לכלהמשותףהמכנההיאהגלותתקופתערךהפחתתשלאחרת

היאעולמם,תפישתפישעלממהנגזרתהיאקשיחות.שלשונותבמידותגם

אומההיהודיםהיווומתמידמאזולפיהעליה,לערערשאיןמוקדמתהנחה

שלםלאנורמלי'לאבהכרחהואלא-טריטוריאלישקיוםמכאן'טריטוריאלית.

אםגםמשמעות.מכלריקההיסטורי'כניסיוןכשלעצמה,הגל~ת .אותנטיולא

להוותיכלהלאהגדרתהמעצםהרירגעיים,תרבותייםהישגיםהצמיחה

נידונווקהילות,כיחידיםהיהודים,עודכלהאומה"."רוחשלמלאההגשמה

שתביאלגאולהבציפייהוחולף,חלקיקיוםלנהלהיותרלכליכלוהםלגלות,

שלייעודהלהתגשםיכולבוהיחידהמקוםלארץ-ישראל,מחודשתל"עלייה"

חייםתמידהגלותייםהיהודיםניהלוהזאתהמיתיתהמסגרתבתוךהאומה.

לארץ"לשוב"יוצאשליבםכפרוטו-ציונים,אופוטנציאלייםכציוניםארעיים,

הציוני'המושגיםבעולם .הראשוןאתמשליםהשניהמכונןהמיתוס ].ישראל

שלהמהלךלשחזורהיהודי.לקיוםנורמליזציהיבטיחהעםבידיהביתשיקום

שקיבלההפירושפיעלהתנ"כי,הסיפורשלהטריטוריההוקצתהשמותספר

האידיאולוגיהוהתשע-עשרה.השמונה-עשרהבמאותהפרוטסטנטיתבתרבות

שלהמחקריםעלנשעןוהואקריטי'ספקללאהואהמכונניםהמיתוסיםאתמגדיראנישבוהאופן . 1

 David ; 1995מולדת',אותךכותבים'אנולאור,יצחק , 1988דביר,הלאומי,''החשבוןעבורן,בועז

; 1995 , Myers, Re-lnventing the Jewish Past, Oxford ריבונותמתוך•גלות ,רז-קרקוצקיןאמנון-
 , 56-23עמ' , 1993 , 4וביקורת''תיאוריהחלקים,שניהישראלית,'בתרבותהגלות""שלילתלביקורת

 ' Domestic Orientalism', Britishבמאמריגם;ראו 132-113עמ' , 1994 , 5וביקורת'ו'תיאוריה

125-45 . Journal of Midd/e Eastern Studies 23, 1996, pp 
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מנהיגישלבורותמסגירהאינהזוהגדרהכריקה.הארץאתהגדירההציונית

עיקשתהתעלמותאובפלסטין'ערביםלקיוםביחסהמתיישביםושלהציונות

נידונההארץשגםמשוםיותר,עמוקבמובן'ריקה'חיתהישראלמקיומם.

אומשמעותיתהיסטוריהשום :יהודיתריבונותבההוקמהלאעודכללגלות

עםשתבואלגאולהממתינהבעודהבתחומיה,להתקייםיכלהלאאותנטית

ללאלעםעםללא"ארץביותר,המפורסמתהציוניתהאימרההיהודים.שיבת

היהודיםשלזה :רבדיםבשניההיסטוריהעברהכחשתאתביטאהארץ",

ריקהחיתהלאשהארץוהעובדהיהודית.ריבונותבלאפלסטיןשלוזהבגלות

שוות-ערךהירארכיהשלוייסודהשיקומהאתכמובןדרשההמילולי'במובן

המבטיחהמקראיתסמכותעלשעונההירארכיההקולוניאלית,לזו

לאחרולהפריעבמקוםלהישארהעלוליםגורמיםעלהיסטוריתאפוטרופסות

שמקורןבלעדיותמזכויותליהנותהיואמוריםהיהודיםהמתיישביםהשיבה.

הטבעית.הסביבהמןחלקכאלהפלסטיניםהערביםאלולהתייחסבתורה,

אתולדעתהתנ"כיבמובןאשהלדעתהמודרנית,העבריתהמאצ'ובתרבות

המתיישביםבעלות.שליחסהמבטאיםהמרהבנימושגיםשניחינםהארץ

הפכוהארץילידיוהפלסטיניםסובייקטים,שלפעיללקולקטיבהיוהיהודים

סבילים.לאובייקטים

אתמכליותרמגלהלהיסטוריה","השיבההשלישי'המכונןהמיתוס

הגרמניוההיסטוריציזםהרומנטיתהלאומיותצמיחתעלהציונותשלהישענותה

האומהכיקובעתהמיתוסשלהיסודהנחתהתשע-עשרה.המאהשלבאירופה

מתאגדיםההיסטוריהמשחרהאנושית.ההתקבצותשלהטבעיתהיסודצורתהיא

קבוצותאוחיצונייםכוחותמופיעיםושםפהכיואףכאלו,ליחידותעמים

ביטוילעצמןלמצואמוכרחותהןדברשלבסופואותן'המחלישיםפנימיות

 parההיסטוריהאוטונומיהסובייקטהיאהאומהריבוניות.לאוםבמדינותפוליטי

excellence , היעדהיאוהמדינה) telos ( פיעלעצמית.הגשמהלעברמצעד;:זשל

משכנןלהיסטוריה,מחוץקהילההיהודיםנשארובגולה,חיועודכלזה,היגיון

אדמתאתהכובשותאומותרקהזה,ההיגיוןפיעלהאירופיות.האומותשל

ולהיכנסגורלןאתלעצביכולותפוליטיתריבונותעליהומכוננותמולדתן

עלוהתגברותהישראל,לארץהיהודיתהאומהשלשיבתהרקלהיסטוריה.

העמיםשלההיסטוריהלחיקלשובלהיאפשרוהגלות,שלהכנועההסבילות

המתורבתים.
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פלסטיןטיהור

אםכיצדבערבים.חיתהמיושבתולמעשהריקה,חיתהפלסטיןמטפוריבאופןרק

פרץניכר,ובאיחורלאחרונה, ?ישראלמדינתשלהקמתהלצורך"רוקנה"כן

שללמחקריהםהודותהנוכחית,המדינהשלמקורותיהשאלתסביבויכוח

התפתחותהמכוננים.למיתוסיםמחויביםעצמםראולאאשרהיסטוריונים,

אתשאפפההמיסטיתהקדושהמןגדוליםחלקיםלפזרהצליחהזומבורכת

חיתהאכןאםמדי,צרהבשאלהיתמקדשהוויכוחסכנהישואולם,הנושא.

2במבתיהםהפלסטיניםהערביםשלכולללגירושתכנית-אבלישראל
.1948-

אךלכבוד,וראוילגמרימובןהזאתהאובססיביתהשאלהבבסיסהמוסריהלחץ

מ;בצעישלהפעולהמסגרתחשובהכיההנחהעלנשעןהואהאמתלמען

באמתחיתהאםשהשאלה,ספקאיןהקורבנות.שלהמבטנקודתולאהפשעים,

בעיותמציבהמלחמה,שלבמסווהאתניטיהורלבצעמפורשתציוניתכוונה

אתשאיבדוהפלסטיניםמבחינתואולם, .איתןלהתמודדצריכיםשהישראלים

ניחתהאסוןאםלשאלהרבהמשמעותאיןוזהותם,זכויותיהםרכושם,בתיהם,

פיענוחבעקבותבמקום,קיבלוופקידיםצבאשקצינימהחלטות,כתוצאהעליהם

שהתייחסומעורפלות,ואידיאולוגיהאווירהמתוךאוהציונית,ההנהגהשלרמזיה

מבחינתהללו.האפשרויותשלאחרצירוףכלאורצוי,דברכאלהמונילגירוש

לטיהורטקסיםלפליטים.והיותםנישולםהואשחשובמההמגורשים,הערבים

לעצמו'להרשותםיכולהמנצחשרקלמותרותלהפוךעלוליםבדיעבדהמצפון

התוצאות.עםולחיותלהמשיךהנאלציםהקורבנות,חייעלהשלכותבלי

ההתיישבותתהליךשלאינהרנטיחלקהיווהההמונישהגירושהיאהאמת

השלושים,שנותבסוףכבר .-1948בהמלחמהפרוץלפניהרבה ,בפלסטיןהציונית

אוכלוסיהשל'טרנספר'לבצעהאפשרותהפסיקהפיל,ועדתדוחפרסוםלאחר

מבחינותדבר,שלבסופוכיבאבחנתו,שטרנהלזאבצודקמופשט.רעיוןלהיות

אירופהמרכזשלה'אורגנית'ללאומיותטיפוסיתדוגמהחיתההציונותרבות,

Ibrahim Abu-Lughod, ed., The : ואר תוניינעמ תואמגודל .הז ןיינעכ הבחר תורפס שי .2 

Transformation of Palestine, Evanston, 1971; Christopher Hitchens and Edward Said, eds, 

םיניטסלפה 1947-1949', םיטילפה תייעב לש התדיל' ,סירומ ינכ; Blaming the Victims, Verso, 1988 

,'תודוקפה 1990 יאלממ' ,םליע לאגי; Benny Moחis, 1948 and After, Oxford 1990; 1997 , דבוע םע

Nur Masalha, Expu/sion of the Palestinians: The Concept of 'Transfer' in Zionist ; 31-53 מע' , 
Po/itical Thought 1882-1948, Washington, DC 1992, 'A Critique of Benny Moחis', in Ilan 

Pappe, ed., The lsrael/Pa/estine Question, London, 1999, pp. 211-20. 
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בתביעתהאכזריתלאומיותזוחיתהה'אזרחית'.'הלאומיותלדגםבניגוד-ומזרחה

התנועהתסכיםלפיהאפשרות,כלמראשיתהשללהוהיאאתנית,להומוגניות

בפלסטיןהדמוגרפיהמצבפיעל .בפלסטין,,-לאומיתמדינהשללהקמתההציונית

פלסטיניםשלסילוקמשמעיחדבאופןתבעהיהודיתמדינהשלהקמתה , 194 7של

היהאמוראוכלוסין''טרנספרשאותוהצורהמקום,מכלויישוביהם.מאדמותיהם

לתכניות(בניגודהישראליתהממשלהשלמוקדמתגירושתכניתתבעהלאללבוש

עונמלדרשההמכרעתההחלטהביורוקרטיות).ורשויותבודדיםפקידיםשל

בהןלנסיבותקשרבלאבתיהם,ליםערבהשיבתאתמחירלכב

שלובעיצומהמאיוםכתוצאהזמנימהלךרקב"עזיבה"ראואםולשאלה"עזבו",

ומזעזעתמפורסמתדוגמה .המוניגירוששלמכווניםמעשיםכמובןהיו .מלחמה

בלודטבח , 1948ביולי-14ל-10הביןשכלל,דני","מבצעשלזוהיאאחת

-המכרעתההחלטהואולם,לירדן.·ולודרמלהאוכלוסייתכלשלוטרנספר-בכוח
תחתהפלסטינית,החברההתמוטטותכילהבטיחנועדה-לגמריומפורשתמודעת

בלתי-הפיכה.תהיההערביות,למדינותישראלביןהכוללתהמלחמהלחצי

שערכההמצויןהמחקרמןללמודאפשרבהמשךשהתרחשוהדבריםעל

נפלה 1948באפרילבן-גוריון.'מאוניברסיטתבומבג'י-סספורטסחיהלאחרונה

הישראליםשליקירם-שרתמשההחוץ'שרישראלית.מתקפהתחתחיפה

 :הבאיםבדבריםלעמיתיוביוניפנה-היוםעדה'מתונים'

זהישראלארץשלבתולדותיה .הערביהיישובהתרוקנות :ביותרהמפתיעהדברזהובעיני
שלהעצומההחשיבותאתלהסבירצורךיהיה ...העבריתהמדינההקמתמאשרמפתיעיותר

בפתרוןהמדינהשלהמבנהשלהאיתנותומבחינתוהביטחוןההתיישבותמבחינתהזההשינוי
דברהמדינה.עתידכלעלצלןאתשהטילומאודחמורותומדיניותחיוניותסוציאליותבעיות

ואז-עצמםהערביםשלמנוסהומתוךעלינוהכריזהערבישהעםמלחמהזעזועיתוךקרהזה
כמולקדמותה,חוזרתאינהההיסטוריהאחריהםאשרהמהפכנייםהשינוייםמאותםבאחד

הקרקעבעדלשלםמוכניםלהיותעלינוויוון.תורכיהמלחמתאחרילקדמותהחזרהלאשהיא
אנחנוממלכתי.ומתןמשאשלשאלהלהיותצריכהזוואחד.אחדמכלנקנהשאנחנולא

םהלבאאחרות.בארצותהערביםשללהתיישבותםישמשוזהוקרקע,נכסיםמקבלים
זרים.·וחאינםהם :נולשמדיניותהזוו .זריםוחאינם

3 . 3-47 . Zeev Stemhell, The Founding Myths of /srael, Princeton, 1998, pp 

 . 283-272עמ'הפליטים',בעייתשל'לידתהמורים, . 4

הפליטים"בעייתשלהשיחהבניית :מושתקמישלקולונשמע;מישל'קולובומבג'י-סספורטס,חיה . 5

מקרבתודהאסיראני . 2000פורסמה,שלאמ.א.עבודת ,' 1952 , 1948הישראליבממסדהפלסטינים"

המסמכים.אתלרשותישהעמידהעללמחברתלב

שלי.;ההדגשות 31עמ'הפקודות','ממלאיעילם, . 6
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ריקוןאתשרתהגדירהיהודית,בסוכנותבכירלגורםבמכתבלכן'קודםיום

אףנהדרמסויםובמובןהארץ'בתולדותנהדרכ"דברהערביםמתושביההארץ

ישראל."'מדינתשלמהקמתהיותר

בדיעבד''טרנספר

המייצרותמיוחדות,ביטויוצורותחשיבהדרכימפתחיםבאשר-הםביורוקרטים

וייץ'יוסףמספקלכךמצוינתדוגמה .מצמררבאופןמדויקיםמונחיםלעתים

הנמרציםמהתומכיםואחדלישראלהקיימתהקרןשלהקרקעותמחלקתמנהל

ועדתבראשעמדכאשר , 1948במאי-28בכברהטרנספר.ברעיוןביותר

עםפגישהביומנווייץהזכירחברים,שלושהשמנתההרשמית-למחצה,הטרנספר

מסודרת,פעולהלנקוטישלדעתואםשרת,אתוייץשאלהזדמנותבאותהשרת.

ותיארהפיכה,בלתיעובדהתהיההמלחמהמאזוריהערביםבריחתכיתוודאאשר

כן.'אמר:שרתבדיעבד'.כ'טרנספרהזאתהפעולהמטרהאת

ממשלאנשיביןשהתנהלהחשאי'השיחביסודעמדוייץהשתמששבוהמונח

מאזיותראופחות , 1948סתיובמשךימים.באותםישראליםופוליטיקאים

מערביםר:וקנוואכזריות,עוצמהשלוגדלההולכתובמידהחיפה,עלההתקפה

בשוםצורךהיהולאהישראלים,הכוחותבידישנכבשוהפלסטיניים,השטחים

 :ערבים'ל'נטולתהארץאתלהפוךכדישימשורבותדרכיםלסילוקם.תכנית-אב
איוםתחתנתוניםשהיוהאזוריםמןאזרחיםשלזמניתבריחה :העשיריםמנוסת

הצבאשלותעמולהטרוראלימות,בעזרתהפאניקהליבוי :כבדיםקרבותשל

וקרהשקולהכוונהמוכיחנרחבתיעודהמלה.·מובןבמלואוגירושהישראלי,

חיתהזו .הללומהמהלכיםשנבעהבדיעבד""טרנספרשלמדיניותלהפעיל

בשנותוהתחיקתיתהביורוקרטיתהמערכתמצדגיבוישקיבלהבסיסיתהחלטה

כאחד,והיהודיםהפלסטיניםחייאתמכרעתבמידהעיצבווהשלכותיההחמישים,

מדינתשלאופייהאתמבניבאופןשמגדירמההיום,עדלה.ומחוצהבישראל

 . 43עמ'הפקודות','ממלאיעילם, . 7

 Moח is, 1948 and After, pp . 89-144ראו . 8
במפות,מידעלאסוףהצליחשלגביוומקרהמקרהכללסווגמוריסשלהזהירהניסיוןאתבמיוחדראו . 9

הפלסטינים',הפליטיםבעייתשל'לידתהמוריס,אצלראובפז,יסולאשלאמפותובמפתחבנספחים

 • 596-587עמ'
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הדינמיקהנעלמהאילו .לפלסטיןהערביםואי-שיבתהיהודיםשיבתהואישראל

זהותה.אתהציוניתהמדינהמאבדתחיתהשיבה/אי-שיבה,שלהזאת

רשמייםנרטיבים

בתקופתביטוי'לידיבאהאי-השיבהמדיניותשלהפיזיהיישוםמשמעות

שכונותשלגםמקריםובכמהכבושים,כפריםשלברוטאליבהרסהמלחמה,

נקיים-מערבים.במקומותיהודיםוביישובורכוש,אדמותבהחרמתעירוניות,

הפליטיםעלשהוחלהחקיקה,באמצעותהחמישיםבשנותהושלמוהתוצאות

מדרגהכאזרחיםאותםהגדירהאשרהמדינה,בשטחהפליטיםועללישראלמחוץ

גםהתקייםוהואפיזי,רקהיהלאמפלסטיןהערביהקיוםמחיקתואולם,שנייה.

שנחשבורשמיים,גורמיםהופקדוהמבצעשלהזהההיבטעלהשיח.ברמת

לשניהתחלקואלהמומחיםהערבית"."השאלהבענייןמקצועיתמומחיותלבעלי

אוהיהודית,הסוכנותשלהמדיניתהמחלקהדרךהגיעוהראשוניםסוגים.

דיברוהםהמדינה.קוםשלפניבתקופה )י"ש(ההגנהשלהידיעותמשירות

ונודעוהשטח,עםבהיכרותםהתגאוערבים,עםבמגעיהםניסיוןצברוערבית,

אוניברסיטאותשליותרהמשכיליםתוצריהןהיוהאחריםהנציגיםכערביסטים.

ונודעובירושלים,העבריתהאוניברסיטהשלאו-ברובןגרמניות-אירופיות

רחבההבנהלהםישכיוהאמינוסז:זה) 1(פספרותיתבערביתשלטוהםכמזרחנים.

הוקמהכאשרמהשטח.באואשרעמיתיהםשלמזוהאויבשליותרועמוקה

התיכוןהמזרחלחקרובמחלקותהמודיעיניבמנגנוןמt?,ירותקיבלורובםהמדינה,

 10הממשלה.ראששלערבים""לענייניכיועציושימשואו Jהחוץמשרדשל

הפליטיםמצוקתאתעקרוניבאופןלהגדירהזההמנגנוןהזדרזהמלחמהלאחר

לסכסוךכוללפתרוןבמציאתבהכרחהכרוכה'הומניטרית',כסוגיההפלסטינים

בומבג'י-באופק.נראהאינוכזהשפתרוןברורהידיעהמתוךהישראלי-ערבי,

אתלבטלהניסיוןאתשירתהזואסטרטגיהכיבצדק,טוענת,סספורטס

מזהותם,התעלמההיאהישראלית:ההתפשטותקורבנותשלהסובייקטיביות

מאזשהתקבלהגורדי,הקשרשלמכוונתיצירהלטובתושאיפותיהםזיכרונם

 Joel Beinin, 'Know Thy Enemy, Know ; 22-17עמ'נשמע,'מישל'קולובומבג'י-סספורטס,ראו . 10

,' Thy Ally ; ההיסטורי,'המחקרעלחדשמבט :המנדטבתקופתויהודים'ערבים(עורך),פפהאילן

 , 3וביקורת''תיאוריהבישראל','המזרחניהשיח :ומערבמזרח"בין ,אילגיל ; 201-179עמ' , 1995

 . 1998והפלסטינים,''אנתרופולוגיהרבינוביץ:;דני 55-39,עמ' 1993
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גםכאחד.!!וביקורתיתמתונהבישראל,המשכילההשכבהבקרבקיימתכעובדה

-27המןהתזכיראתבדרכו.בכךהבחיןהישראלי,החוץבמשרדפקידגורן,אשר

בינההקשרעלושובשובוהצביעהפליטיםבעייתאתסיכםבו , 1948בספטמבר

[בקרבהפשרה"מחפשי :במליםסייםהואערב,מדינותעםהכוללהסכסוךלבין

המלחמהמחרחרילבתיהם].הפליטיםנשלשיבהרוציםהערבים]המדינאים

 12אותם."שואלאינוגםאחדואףידועאינוהפליטיםשלרצונםלה.מתנגדים

את 1948בנובמברמסרה ,וייץעמדבראשההרשמית-למחצה,הטרנספרועדת

לגרסהלהפוךיותר,מאוחרבשלבהיה,שעתידמהאתשניסחשלה,הדוח

היההוועדהשלהמרכזיהתפקידהפליטים".(!"בעייתבענייןהרשמיתהישראלית

שכונותשלומחיקהשיטתיהרסבאמצעותאי-השיבהמדיניותאתלפועללהוציא

ורכושאדמהשלהשיטתיתההחרמהעלגםולפקחפלסטיניים,וכפרים

הפלסטיניםבנושאמפורטמידעשכללעב-כרס,מסמךהיההדוחפלסטיניים.

סמכותיתבנעימהלכפותחיתההטקסטואליתמטרתוהוועדה.ופעולות

היאהפליטיםבעייתאתלפתורהיחידההדרךלפיההמסקנה,אתואובייקטיבית

הראשוניהטקסטאתהזהבדוחלראותניתןבדיעבדערב.בארצותמחדשיישובם

'אלהשלגורלםעל-פוליטיביורוקרטי,אקדמי,-כולוהישראליהשיחשל

השמוניםבשנותמורים,בנישלהמחקריםשפורסמועדלפחותשעזבו',

ההיסטוריהשלהתקניתלגרסהשהפךהתיאור,אתסיפקזהדוחוהתשעים.

 .חוץומדיניותתעמולהלצורכי
עמדהבמרכזו 14במתכוון.שקריהיהכילהאמיןיסודויששקרי,היההנרטיב

נושאיםערב,במדינותבריתםובעלימנהיגיהםעצמם,הפלסטיניםכיהטענה

אמיןחג'ירושלים,שלהמופתיהפליטים'.'בעייתליצירתהבלעדיתבאחריות

ערבצבאותעםיחדלחזורכדיבתיהםאתלעזובלפלסטיניםיעץוסייני, nאל-

היהודיםשלזהאתגםאלארכושם-שלהם,אתרקלאולתבועהמנצחים,

אתליישבלדאוגהאחריותמוטלתהערביותהמדינותעללפיכךהמובסים.

 . 33-31עמ'נשמע,'מישל'קולובומבג'י-סספורטס, . 11

 :להלן . 6עמ' 11כרך 2444-19והמנכ"להשרתעודות ,החוץמשרדתעודתהמדינה,גנזך . 12
ג"מ/מ"ח/תש"מ.

שלהדוחאתהכוללים , 1948מאוגוסט-נובמברמסמכיםמכילזהקובץ . 3/2445ג"מ/מ"ח/תש"מ . 13

 .וייץשלשמועלשנקראההטרנספר'ועדת

תרמיתשלאפשרותעלבתוקףמעידההתקופהשלהחסוייםלמסמכיםהרשמיהנרטיבביןהשוואה . 14

הוכנההשקרית""הגרסהכי-1989בהודהההוא,בזמןבכירתפקידבעל ,שמעונייעקב ;מכוונת

 . 49-48עמ' 17הערההפקודות','ממלאיעילם,ראו .מועדמבעוד
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זושחיתהמשוםגםאלאלעקירתם,שהסיתומשוםרקלא-בתחומיהןהפליטים

אלה,לאנשיםהיחידהראויהביתכעתהןהערביותשהחברותמדעית""עובדה

שלבקליטתםעבודהעמוסותישראלשלוידיהשינויעברהפלסטיןשמפתמאחר

 .הערביהעולםמןגורשואשריהודיםפליטים

מדניסשייח'שלהיעלמותו

פועלחיתההכבושההאדמהמעלפלסטינילעברזכרכללמחיקתהעיקשתהמערכה

אפשרבפועלזומדיניותיושמהבהלדרךמאלפתדוגמהזו.מיתארתכניתשליוצא

ממייסדירומית,להיסטוריהפרופסור-אמריטוסייעבץצבישפיוסםכממוארלמצוא

שלושהמשךהרוחלמדעיבפקולטהוכוחרב-השפעהואדםתל-אביבאוניברסיטת

פוליטיקאיםאקדמיה,אנשיעםשניהלהראשוניםהדיוניםמןבזיכרונותעשורים.

להזיזההחלטההתקבלהכיצדיעבץמתארהאוניברסיטה,להקמתביחסוביורוקרטים

שלהשטחאלתל-אביבבלבבנייניםבכמההזמניממשכנוהמתפתחהקמפוסאת

אתהיאגםהזכירהימים)באותם(מאירסוןמאירוגולדההמקרהרצהמוניס.'ישייח'

דבריםשנשאהבעת-חיפהנפילתלאחרמיד- 1948מאיבתחילתמדניסשייח'

המקומותעםלעשותמההשאלהאתלהציבוביקשהימפא"ישלהמרכזיהוועדבפני

לכפרים'עוינים'כפריםביןלעמיתיה,אמרהילהבחיןישלנטולי-ערבים.שהפכו

ידידיםעל-ידיקרבבלי ] ... [שנעזבובכפריםעושיםאנחנו"מה'ידידותיים'.

שתושביהםמנתעלהאלההכפריםעללשמורמוכנים"אנחנושאלה.היא "?נערכים]

שלתשובתה 16 "?מקוםבאיזהכפרשהיהזכרכללמחוקרוציםאנחנואולשוב,יוכלו

מדניס",שייח'"כמושכפריםדעתהעלהתקבללאחד-משמעית.חיתהמאיר

כפריםכמויחסלאותויזכוהיישוב,נגדלהילחםרצושלאכיווןברחו,שתושביהם

בדיעבד'.'טרנספרשלמדיניותנגדםשיפעילוכלומר-עוינים

מארססוףעדכ"ידידותיים".מסיווגםהרבההשיגולאמדניסשייח'תושביאבל

שלכניסתםאתלתל-אביב,מצפוןששכןזה,גדולכפרשלמנהיגיומנעו 1948

שאזאלאההגנה.עםרופףפעולהשיתוףקיימוואפילוילתחומוערביםלוחמים

כולו,הכפראוכלוסייתאתשהבריחהפעולההכפר,מנכבדיחמישההאצ"לחטף

לאחרחודשיםשלושהאישורה,אתשקיבלההיעלמותנעלם,פשוטמדניסושייח'

שגולדהלכאורה,הנוקבת,השאלהאחרות,במליםצה"ל.שלמהמודיעיןמכן,

 . 129-101 , 1995 , 11'אלפיים'זיכרונות", :אביבתלאוניברסיטתשלהראשוניםימיה"על. ,יעבץצבי 15

 . 185עמ'הפלסטינים,'הפליטיםבעייתשל'לידתהמוריס,בניראו . 16

 1מובעם



 37מחיקות

הפסיקשהכפרברורהידיעהמתוךנשאלהמאיחודשבתחילתהעלתהמאיר

דמעות :הציוניתהעבודהלתנועתטיפוסינפשחשבון-מארסבסוףכברלהתקיים

בצפוןאמידהמשכונהלחלקהפךמדניסשייח'שהיהמהמוגמרת.עובדהעלתנין

עלתל-אביבאוניברסיטתנבנתההשישיםבשנותרמת-אביב.בשםתל-אביב

יעבץ'מדניס.שייח'הכפרעמד-לכןקודםשנהמעשריםפחות-שבוהמקום

הענייןאתמזכיראינומכובד'היסטוריוןלומרשלא"שמאלי",תש"חכלוחםהידוע

אבלהוזכר.לאשנהשלושיםובמשךשם,היהלאכברמדניסשייח'במלה.אפילו

התשעים,בשנותמעוות.אחדקולוניאליהכללמןיוצארקהיהדבר,שלבסופו

יוקרתיאח"מיםמועדוןבקמפוסהוקםוהתעשרה,התרחבההאוניברסיטהכאשר

ישראליתגרסההואזהמבנהשלהאדריכליהעיצובהירוק"."הביתושמו

ביתפעםעמדעליההגבעה,עלנמצאוהואערבי',מידות'ביתשלאוריינטליסטית

עלהמידעאתאח"מים).מועדוןזהוהכל,ככלות(אחרימדניסשיח'שלהמוכתר

הירוק.הביתבתפריטילמצואאפשרובעליוהמקוםשלעברו

למחוקישומדועהזיכרוןמשמעותאתבישראלממשלפקידיהבינומתחילה

להקמתבדרךנעשודבריםאיזהלהדחיקצריכיםהיועצמםהיהודים .אותו

נחבאשמאיהפלסטינים.זיכרוןאתמשורשלעקוריותרעודחשובוהיההמדינה,

בעלנחבא,זו.רשמיתמערכהשלביותרהמדהימיםהמסמכיםאחדאתחיבר

 1953-בשניםשרתשלודיפלומטיאישימזכירהיההחוץ,במשרדבכירתפקיד

מבצע'תיקבשםהידועהעצוםהביורוקרטיהארכיוןבייצורוסייע , 1954

מחלקתאתבפועלשניהל ,לדיברןהצעהניסחהוא 1951במארס-7ב 1הפליטים'.'

 :תזכירבאותונחבאכתבכך .החוץבמשרדהתיכוןהמזרח

לישראלחזרהעלמאשליותאותםלפנהבמגמההפליטיםבקרבתעמולה
שאיןביותרמוחשיבאופןלהםשיראובצילומיםתעמולהעל-ירייעילבאופןלהיעזרתוכל
ואיןבמקומםעומדיםוכליהםרהיטיהםשבתיהםכליכםמדמיםהפליטיםלחזור.להיכןלהם
אבדרכושםנהרסו,שבתיהםלראותעיניהםאתלפקוחישבהם.ולהתיישבלחזוראלאלהם

להגישאפשרזאתכלעליהם.לוותרכללמוכניםשאינםיהודיםבירינתפסוומקומותיהם
שהיאכמותהמציאותאתתראהאךהנקמהיצראתלצורךשלאתגרהשלאעקיפהבצורה

ואכזרית.מרהשהיאאף

בישראלשתתפרסםתצלומיםמלווהמאמריםסדרתאוחוברת :כזהחומרלהחרדתדרכים
עיתונאיםלידיתתגלגלאךהלא-ערבי,בעולםגליםתכהשלאמצומצמתבתפוצהבחו"ל,או

דרךהפליטים.שללידיעתםשבתוכההמתאיםהחומראתיעבירוכימראששיובטחערביים

--163ו , 119 , 100עמ'נשמע,'מישל'קולובומבג'י-סספורט, :ראוכהנאשמאיעלנוספיםלפרטים . 17
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בחוברתהקובעות!)הן(והכותרותמתאימותכותרותבלווייתהצילומיםאתלהדפיס :אחרת

הערביות.הארצותבאחתכביכולהוצאהאשר

כיוםמראיהםלביןבעברהערבייםהיישוביםביןהשוואהלעשותצריךהצילומיםחומר
יצטרכואלהצילומיםהנטושים.ביישוביםהיהודיםהתיישבותולאחרהמלחמהלאחר

מקומותבהחייאתרבהעבודהוהשקיעוהרוסהכלמצאוהיהודיםהמתיישביםכילהוכיח

נכוניםואינםעליהםשומריםאלה,במקומותעתידםכלאתקושריםהםכיהנטושים.היישוב
עליהם.לוותרכלל

היטבלחשובוכדאימהנזקמרובהשבהשהתועלתלינדמהאךמסויםסיכוןבהישזוהצעה
 18יעילה.בצורהלבצעהכיצד

בממסדהרחמיםחסרהרוחותהלוךאתנאמןבאורחמדגיםנחבאשלהמזכר

זהמסמךקורבנותיו.שלובזיכרוןבתודעההשינויאתלחוללהחלאשרהישראלי,

הפליטים,''בעייתשלאפשריהיבטלכלביחסהמקיףלדוחכמבואלהיקראיכול

הפיוסועדתשללפעילותהפזילהתוךשנה,באותהיותר,מאוחרנחבאחיבראותו

מכמהלציוןראויהזההמסמך 19בפאריס.ארגנהאותוולכנסהאו"םמטעם

בפלסטיןהערביתהמורשתהפכהשבההמהירותעלמעידהוא :בחינות

עכשיוהוצגההפליטיםשלשיבהכלוכיצדהרשמית,בתודעהחולפתלאפיזודה

שהמדינהכאפשרותולאאובייקטיבית,מבחינהלחלוטיןאפשריבלתיכעניין

הערביםלפיההמוכרת,התזהאתלאששבבואומחיר.בכללחסוםנחושהעצמה

אזכברלגביופלסטיןחיתהכמהעדנחבאגילהבנישולם-שלהם,האשמיםהם

בישראלהערביהמיעוטגידול"יפריעכתב, ,,לאומית,"מבחינהערבים.נטולת

המולדת,אלשיבה ,,הומוגנית.לאומיתכמדינהישראלמדינתשללהתפתחותה

 :עצמםהפליטיםעלאסוןתמיטאלטרואיסטית,בנימהמוסיףהוא

החברתיבמשטרהשונהבארץעצמםמוצאיםהיולישראלחוזריםהפליטיםהיואילו

בידיבינתייםיושבוהנטושיםהערביםהכפריםורובהעריםשעזבוה.מזווהמדיניהכלכלי

למציאותחוזריםהפליטיםהיואילו ] ... [המלאחותמםאתעליהםהמטביעיםיהודים
למצואמתחבטיםהיובייחודאליה,להסתגלמאודהיושמתקשיםודאיבישראלשנתפתחה

ללחוםנאלציםשהיוופקידיםסוחריםחופשייםמקצועותבעליהעירונייםמקומםאת
יהודים.בידיתפוסותבוהמפתחעמדותשכללאומימשקבתוךנואשתקיוםמלחמת

אדמותיהם.אלרביםבמקריםלשוביכוליםהיולאלישראלחוזריםהיואםפלאחים-פליטים

,של 1949במארס-16המןיותר,מוקדםבדוחשהופיעהטיעוןעלנחבאחזרכאן

ההםהימיםבעצםהוקמהאשרהפיוס,ועדתעמדהעיניולנגדשגםהחוץ'משרד

קומיי,מיכאלהנראה,ככלהיו,הדוחמחברי . 194האו"םעצרתהחלטתבעקבות

 . 18/2402תש"מ tג"מ/מ"ח . 18

 • 18/2406תש"מ t.ג"מ/מ"ח 19
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ויועצוהטרנספרבוועדתחברבעברשהיהמיליפשיץ'וזלמןהחוץ'במשרדבכיר

הפליטים"בעייתהכותרתתחתאנגלית,כתובקרקעות.לענייניבן-גוריוןשל

גםמדגישהרי-המציאות-כבר-השתנתה,שלמרוחקרטוריברגיסטרהערבים",

המסמךמקום,מכלפלסטינית."''ריפטריאציה'כלשלאי-אפשרותהאתזהמסמך

שלתוצרחיתהכאילוהפליטיםמצוקתמתוארתבנרטיבטרגי.סיגרוגםמוסיף

למדינההפיכות.ובלתינמנעותבלתיאבלמעציבותתוצאותיואשרטבעאסון

שוםחיתהלאמחבריו,שירתוואותההדוחנכתבבשמההגירוש,אתשביצעה

 :סבילובלשוןסתמיבגוףלשימושלבשימו .לענייןנגיעה

נעלמו. ] ... [וניידינכסישלהם.הכלכליהבסיסהתמוטטהערבים,ויציאתהמלחמהבמהלך
כדיאוהקרבותבמהלךכהדסוובכפרנעידמגוריםמקומותאלפינמכרו.אונשחטוהבהמות
ראוייםשנשארומביניהםואלה ] ... [סדיריםלאאוסדיריםאויבכוחותבידישימושלמנוע

חיתהאםאפילואבל ] ... [ביהודים]למהגריםארעייםכשיכוניםברובםמשמשים-למגורים
היגיוןישהאם ?פוליטיתמבחינהרצויההיאהאםכלכלית,מבחינהאפשריתלמולדתשיבה

עדרב,כהזמןמשךפלסטיןאתייסרהאשרלאומית,דוחברהאותהשלמחודשתביצירה

וחסרמורכבמצבביותר'השמחותבנסיבותגם ?גלויהלמלחמהדברשלבסופושהובילה
גזע,בעליעמיםשלושהאושנייםביןלהתחלקנאלצתאחתמדינהשבובמקוםנוצרודאות

שונים.ותרבותשפהדת,

נפקדיםנוכחים

סיפוראתמוסרבדיעבד','טרנספרטבע,שוייץלהחרידהמדויקהמינהליהמונח

אשרהחיצוניים,שהפליטיםלמדינהפלסטיןאתלהפוךהישראליתהחתירה

אואליהלשוביכוליםאינםאחריה,אוהמלחמהבמהלךבתיהםאתאיבדו

המוסריומטענווהתחיקתיותהמינהליותשהשלכותיואחר,מונחבה.להיזכר

ונודעוהמדינה,שטחיבתוךששהוהפנימייםהפליטיםלתיאורנבחרדומים,

בהרחבה,מדגימהשבומבג'י-סספורטסכפינפקדים'."כ'נוכחיםמעתה

הממסדהחלטתאתהםגםכמובןמסמניםזהבהקשרו'פנימי''חיצוני'המונחים

השימושולנשלם."בהםלשלוטהפליטים,שלאנושיותםאתלהכחישהישראלי

הפליטיםבעייתשל'לידתהמודים,דאוהמחבריםלזיהוי : II 1914222כדךתש"מ 1ג"מ/מ"ח . 20

 . 148עמ'נשמע',מישל'קולו;בומבג'י-סספודטס, 340עמ'הפלסטינים',

הישראליםבנושאלספרובקוראודייקוהואזה,מושגשלהמטרידלטבעודעתונתןגדוסמןרדידגם . 21

 .) 1992 (נפקדים''נוכחיםבשםהפלסטינים

מדעית",לחקירהכאובייקטהפליטיםוהצבתהידעגוף"בנייתעלשלההדיוןאתבמיוחדדאו . 22

 . 99-44עמ'נשמע',מישל'קולוהפליטים",שלו"הקטגודיזציה
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מכסים.הםשעליההמציאותאתלחשוףבמטרהכאןנעשהאלהבמונחים

כ-שלוהעקירההנישולשלההיסטוריהאתמצייןנפקדים''נוכחיםהמונח

השניםביןישראלמדינתשטחבתוךעצמםמצאואשרפלסטינים, 160,000

עדישראלמדינתאתהמגדיריםהאפרטהיידציריאתמתווההוא ,-1952ל 1948

לביןכאזרחיםבפלסטיניםהרשמיתההכרהביןהגומליןמשחקאת :היום

דיאלקטיקההמדינה.במסגרתשוויוניותמזכויותשלהםהמבניתההדרה

רבותמבחינותאךנוכחת,היארשמישבאופןאוכלוסיה,דיכוישלזומיוחדת

שלהחוקית-מינהליתההגדרהאתההופכתהיאנפקד'מקומהומכריעות

 .כל-כךלמדויקתאלהפלסטינים
אשרהפליטיםאתשתיארמשפטימונחחיתה'נפקדים'הקטגוריהבמקור,

שביתתבהסכמישנקבעכפיהמדינה,גבולותבתוך'נכחו'אךמבתיהם'נפקדו'

לשובהורשולאכךשסווגוהפלסטיניםמביןמוחלטרוב . 1949שלהנשק

"חוקאתהמדינהניסחה-1950בפיצוי.לדרושאורכושם,אתלתבועלבתיהם,

התבצעההערביהרכושביזתהרכוש.לגדילתחוקיתוקףשהעניקנפקדים",נכסי

מוסווהרשמיגוףעצמה.עםביצעהשהמדינהענקית,אדמותעסקתשלבמסווה

נפקדיםאדמותלמכורהוסמךנפקדים"לנכסי"האפוטרופוסהשםתחתבקושי

שנוצרממשלתיגוףהפיתוח",ל"סוכנותבחוק) )ב( 1בסעיףנקבעה(שהגדרתן

ל"קרןהפעםהאדמות,אתשובמכרהסוכנותאותההרכישה.לצורךבמיוחד

כך(לשםבלבדליהודיםאלהאדמותהוחכרוהשרשרתבסוףלישראל".הקיימת

כיאףרה-פקטר,פרטילרכושהקרקעותהפכולבסוףקק"ל).חיתהנחוצה

 23המדינה.ברשותנותרוהןחוקיתמבחינה

תרבותיתהכחדה

לחלוטיןהדיאלקטיהמושגאתאבלנפקדות,שלהחוקיהמעמדתוצאתחיתהזו

אחרבכירפקידדרתן'אלכסנדריותרמפורשבאופןהגהנפקדים''נוכחיםשל

בינלאומיים",למוסדותב"מחלקהעבדהוא 1952קיץבתחילת .החוץבמשרד

לפליטיםהאחריותאתוהעבירבארץבפעילותמאסאונר"אארגוןכאשר

להעדותהכנסת.תחיקתשלרשמיאוסףבכלאותולמצואניתןאךלמדי,ארוךהזההחוקשלהטקסט . 23

 1948- (הצבאי'הממשלבתקופהבישראלהערבי'המיעוט ,קודןאלינה :דאוהחוקעלביקורתיות

 : 1949 'שגב,תום ; 96-91עמ' , 1997בירושלים,העבריתהאוניברסיטהדוקטורט,עבודת ,) 1966

 • 95-93עמ' , 1984דומינו,הראשונים',הישראלים
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וליו"רבין-משרדילמתאםדרתןמונהביולי .ישראלממשלתלידיה'פנימיים'

מזכריםשלשורהחיברקצר,מחקרלאחרהפליטים".בנושאהמייעצת"הוועדה

מןהראשון'המסמך .לפתרוןהצעותוהעלוהפליטים'ל'בעייתהרקעאתשהציגו

אךישראל,מדינתבשטחשנותרולפליטיםבעיקרוהוקדש , 1952בנובמבר-9ה

פלסטינייםוכפריםבעריםהתגוררומהםרבים-לבתיהםלחזורהורשולא

-לראשונהכנראה-אותםוהגדירהללוהאנשיםאתאיתרדרתןאחרים.
אמפתיהטרגית,נימהמדהימים.המזכרשלהלשוןמאפייני 24נפקדים'.כ'נוכחים

אתריאליסטי""באופןלתארכדייחדכולםחובריםאנתרופולוגיוניתוקמזויפת

העבר:אתהנפקדים''הנוכחיםיזכרוהנראה,ככלשבו,האופן

למעשההקרקע.בעייתהיאהממשלה,במדיניותכולההמותניתהפליט,שלהיסודיתהבעיה

הואהמרחקהנטושים.וכפרולקרקעותיוהסמוךבכפרתצפית,כבמקוםבגליל,הפליטיושב

קרקעותיהםאתהמקריםברובלעבדמסוגליםהיווהפליטיםבלבדמספרקילומטריםלרוב
ההרוס.הנטושהכפראלשיבהללאגםהדבר,להםניתןאילוהנוכחי,יישובםממקום
ומייחלמקווהכשהואבאדמתו,המתהווהאחרהפליטעוקבהנוכחיומקלטותצפיתוממקום

החוכריםאתרואהאובקרקע,להיאחזהמנסיםהחדשיםהעוליםאתרואהאליה,לשוב
מפנילעיניוומתנווניםההולכיםהמטעיםאתרואהשהואאוהאפוטרופוס,מידישחכורה

במקרהממנה,חלקאלולואדמתואללשובשואףהפליט ] ... [אותםמעבדאיששאין
אצללחכורכללבדרךמבקשהואולפיכךיהודים,על-ידיברובהכברמיושבתשהיא

לו.ניתןשאינודברשלו,המקוריתמאדמתוהאפוטרופוס

מבחינהאפשריתאיננהאלהתנאיםשלהארכהכיבדעתונחושהיהדרתן

אתלהשיבצריךכילמסקנהאותוהביאהלאזוהערכהואולםופוליטית,תרבותית

אמיתית.אזרחותביניהם,ל"פנימיים"לפחותלפליטים,ולהעניקהרכוש

עללהעלותמאפשרים,אינםועדייןאיפשרו,לאהציונותשלהמכונניםהמיתוסים

רעיוןהיהלרדתן'פלסטינים'.או'ערבים''שיבה',המליםביןחיבורשוםהדעת

היהודיתובחברהבמדינהאלהפלסטיניםשלמקפתלהתבוללותלהביא :אחר

במתכווןהשתמשדרתןותרבותם.זהותםזיכרונם,הכחדתבאמצעותבישראל

ההתבוללות :הציוניתהתנועהשלהעצמיתההצדקהכצירששימשמושגבאותו

העםשלההיעלמותלמניעת-ישראלמדינתהוקמהמניעתושלצורךהאסוןהיא

בנדיבותלהנחילכעתביקששאותוהעתידזהבגולה.התבוללותדרךהיהודי

כידרתןהזהיר , 1952בנובמבר-12המןשני,במזכרישראל.בשטחלערבים

לאומי"מיעוטהםכיהתחושהאתבפלסטיניםלעוררעלולההנוכחיתהמדיניות

.(a-948 II) 212445 מ"שת1ח"מ1מ"ג .24 
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אסטרטגיההציעזו,סכנהלמנועכדי 25הערבית."האומהעםהמזדההונרדףגולה

שקושריםכךעל-ידיבמדינההערביםלשילובגיסאמחדלשאוף"הצריכהחדשה,

החדשההמדיניותצריכהגיסאומאידךההתבוללות,שעריאתלפניהםופותחים

למדינהלהסתגלמסוגליםאינםאורוציםשאינםבאלהתקיפהלמלחמהלשאוף

להןוהשיבלעורר,עלולהזושמדיניותלהתנגדויותמודעהיהדרתן[היהודית]."

זהדבריתבוללו.שהערביםסיכויישאםבצדק,לשאול,גם"אפשרישירה.בצורה

מןשווהגזירהללמודרוציםאםאולםהניסיוןמתוךרקכמובןללמודאפשר

התיכוןבמזרחביותרשכיחתהליךהיאההתבוללותכילומראפשרההיסטוריה

דכא."מקדמת

מרתקת,בבהירותדרתןניסחזותפישהשלהקולוניאליההיגיוןאת

הזהותשלחוזרתבלתילהכחדהלהביאאפשרכיצדוהסבירכשהמשיך

 :הפלסטינית

מצדהןהערביהמיעוטעלכלליתהסתערותמחייבתכזוחדשהמדיניותשלהגשמתה ] ... [
הקמתלהיותיכולהשלהחשובמכשירכיונדמהבארץהיהודיהציבורמצדוהןהמדינה
והקידמההיהודיהעםכשליחלפעולהמיסיוןמתפקידחילוני.יהודיתרבותימיסיון

אובמסגרתומפלגתיתפעילותלהרשותאיןפניםובשוםהערביבכפרהישראלית

בנפדיםשיפעלויהודיםמדריכיםמיוחדיםבסמינריוניםיכשירזהמיסיון .באמצעותו

לחותשמהדוגמתוהחדשהובהתיישבותבמעבדותהמדריכיםדוגמתהערבים

הפליטים,עםיחדלנפדיםיחדדואלהמדריכים 26במכסיקו.האינדיאניםלנפדים

די .] ... [המחודשתלהתיישבותםהראשוןמהיוםהפליטיםאתוילווביישובםשיתחילו

שינוייםבהםשיפעילונפדים, 30-20שללשודהומדריכותמדריכים 3-2שלבמשלחות

והדרכתהספדבביתהעבריתבהודאתעוסקתבכפר,היושבתכזומשלחת ] ... [אגרריים

מתווךהמשמשתחברתית,והדרכהוסוציאליתרפואיתבעזרהחקלאית,בהדרכההנועד,
ובסביבהבכפרהמתהווהכלאתוהיודעתהעברי'והיישובוהשלטונותהכפרביןטבעי

הכפרענייניכלעלההשפעהאתלמעשהלהלרכושעלולהכזומשלחת-הביטחוןמבחינת
מספר.שניםשלבתקופהשינויתכליתולשנותו

שלהרחמיםוחסרהחזקיועצויפלמרןג'וששלחמתואתעוררהדרתןשלההצעה

הדכאניתהצבאיתהמדיניותבהמשךתמךפלמרןערבים.לענייניבן-גוריון

כלומר-בדיעבד'ה'טרנספרתהליךאתתמשיךזוכיתקווהמתוךהמוכרת,

אתוהשמיעשבדרתןואולם,ה'פנימיים'.הפליטיםשלגםפקטררהלגירוש

מפנימזהיר , 1952בנובמבר-23המןשלו,הבאהדוחלהירתע.מבליעמדתו

המיעוטבשםתרבותית''אוטונומיהלתבועלנסותהעלוליםחיצונייםכוחות
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להעלותקשהערבית.להתבוללותתכניתואתלדחוףוהמשיךבישראל,הפלסטיני

הערביתפלסטיןזכראתלמחוקמכווןלניסיוןיותרמוחשיתדוגמההדעתעל

כתבכךשלו.המפוארהאסימילציהבמבנההניחשדרתןהאחרונה,הל:;ננהמאשר

 :החוץלשר

מקומותשמותושעבורעתיקיםגיאוגרפייםשמותשלהשחזורהחשתהואחשובאמצעי

בשמותהמעשיהשימושאתכהלכהלהפיץביותרהחשובזהבמקרהערביים.ממקומות

כיאם"ג'בליה",השםעדייןשכיח(ביפויהודיםאצלגםבקשייםהנתקלתהליךהמחודשים,

אתאשרל"עג'מי",עברישםעדייןנמצאלאזאתלעומתאותו.ויורשהולךעלייה""גבעת

או"גיטו"האוזןאתהמשקרבשםחדשיםעוליםכמהמכניםעדייןשבההערביתהשכונה

"ראמי"תושביאתלהרגילאפשרמתאימהוהסברהרשמיתהקפדהעל-ידיהערבי").ה"גיטו

תושביאתלהרגילאונפתלי),(רמת"הרמה"בשםובעל-פהבכתבלכפרםלקרואהערביים

כברהערבי,השם"שפעמו",תושבימפיהכרם"."ביתלכפרםלקרואאלכרום""מג'ז

"שפרעם"."השםאתשמעתי

הפליטיםלבעייתהסופי"הפתרוןבמליםשלוהשניהמזכראתתיארדרתן

השורשיםנטועיםכאןמזעזעת.היאזהבמונחהשתמששבההקלותבישראל".

סירובהשיבה,זכותאתלפלסטיניםלהעניקהאובססיביהסירובשלההיסטוריים

ביותרהרחבהקונסנזוסבסיסאת-ירושליםאחדותעלמהשאלהיותר-המניח

-והמחוצפת-האמיתיתלאמונהההסברטמוןכאןהיום.הישראליתבפוליטיקה
פשרהפירושםההתנחלויותופירוק-1967בשנכבשוהשטחיםמןנסיגהכאילו

כואבת.
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לכתובכדיישראלמדינתעל-ידיהתמנההספרותיהממסדכיצדלהראותכהעדביותרהדגישהניסיון

כוחותשלהמין"חייבעיקר:דאוהפלסטינים.שלזיכרונותיהםאתמחקאשדההגמוניהתסריטאת

מולדת",אותךכותביםו"אנועוז",עמוסאצלוהביטחוניהיפההישראלישלגופניותועל :הביטחון
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