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פתרוןאותותמידהוא

שם־אוריונתןמאת:

בנישועובדיהאיור:

הערה




אקסטטיים.הלבן.בביתשםמחושמלים,היוךןך־

במסעהממשלהראשאתשליווהימיןעיתונאי

עוצמתאתהכילולאהלבןלביתההיסטורי

LI.היישובאנשירובהרגישובוודאי,כך,ההתרגשות

מסביבכשהתאספושנים,73לפנינובמברלילבאותוהיהודי

נגד.אפגניסטןהתוצאות.אתרועדבלבוספרוהרדיולמקלטי

בוליביהבעד.בלגיהבעד.אוסטרליהנמנעת.ארגנטינה

התוצאה,הוכרזהכאשרנמנעות.10נגד,13בעד,33בעד.

מולהקפריסאיתתבוסתאחרימדלידורוןשלה"יש"צעקת

בשמישנשמעההשאגהמולברוחלחישההייתהברזילינטע

מדינה.ישישראל־פלסטינה.ארץ

אז,כמואבלאמריקאית.והכרהסיפוחלהםהבטיחועכשיו

העצרתאז,שנוצרת.למציאותהמיליםביןגדולפערישב־74;

שמינתההוועדההמלצותקבלתעלהצביעההכלבסךהכללית

שמעוכאן,הסתובבוחבריהש־11אונסקו"פ,ועדתלעניין,

שלהאכזריתבהשתלטותנכחוהיישוב,מנהיגיכלשלעדויות

נפגשולאאקסודוס,באונייההשואהפליטיעלהמנדטשוטרי

חלוקתעלוהמליצורצו,לאשאלהמפניפלסטינינציגעם

פלסטינית.וערבית,יהודיתמדינות.לשתיהזאתהקטנההארץ

שהקיםהוועדהמסקנותאתאימץטראמפדונלדעכשיו,

הפוליטיתהתקינותעלצפצפוהערביםרקלשטח.ושלח

דתייםמהםשנייםיהודים,משלושהמורכבתשהיאוהדגישו

חציהואבירושלים,האמריקאיהשגריראחד,אורתודוקסיים.

לורדישראל,בארץהראשוןהבריטיהמושלאפילומתנחל.

כנציגהערביםידיעלמידשסומןהיהודי,סמואלהרברט

אובייקטיבי.יותרהיההציונית,המזימה

מלואאתעיכלוהימיןצוהליכאשריומיים,אחרירק

הייתהלאהעצמאותבמלחמתערבמדינותפלישת

צבאיאקטהיהזההיהודית.המדינההקמתנגדרק

מאזהשתנהלאמהותידברשוםפלסטין.הקמתנגד

התיכוןהמזרחשלהגיארפוליטייםהרצונותבמאזן

מדינהלפלסטיניםשנותנתהמאה:׳תוכניתשלהמשמעות

מקרה,ובכלעליהם;עובדיםששובהרגישוהםמהנגב,וחלקים

ב־74:אז,שהביןכמובדיוקמתנות.איןבקלות.ילךלאזה

אבלהזאת,ההחלטהמיד,הסביריפה,מאודזהויצמן.חיים

לשירזהאתהפךאלתרמןכסף.שלמגשעלניתנותלאמדינות

למעלהבמשךנהרגוונשיםגבריםו־000,6בידבר:שפורסם

העצמאות,מלחמתהיוםמכניםשאנחנובקרבותמשנה

אסון.כ׳נכבה:מגדיריםוהפלסטינים

להבהיר:צריךתאריכים,עםבדיוקמסתדרשלאלמי

הםבארץ.שלטוכשהבריטיםעודהתחילההעצמאותמלחמת

בארים.ההצבעהאחריחודשיםשישהרקחיפהמנמלהפליגו

האלימותבהתכתשויותהתערבולאהםתקופהאותהבמשך

הנהגתאתכינסבן־גוריוןכאשרוהערבים.היהודיםבין

הייאנחנועםאביב,תלבמוזיאוןשישייוםבאותוהמוסדות

לוחמיישראל",בארץיהודיתמדינההקמתעלבזאתמכריזים

הקסטל.עלנלחמוכברהפלמ"ח
מעימותיםהשתנה.הכל׳48במאיב־41רגעמאותואבל

יחדצבאות.ביןלמלחמההפךזהצבאייםחציארגוניםבין

ערביותומדינותצה"ל,אתהקיםגםבן־גוריוןהמדינהעם

המדינהאתלחסלכדיסדיריםכוחותלפלסטינהשלחושכנות

היענותהיההערביותהמדינותשלהתירוץנולדה.עתהשזה

המדינותפלישתאבלכאן,הערביםמנהיגישללבקשות

וסוריה,מצריםירדן,שלאלהובעיקרלישראל,הערביות

הפלסטיניםזוכה.הקודםוכלמפתה,שללעלהתנפלותהייתה

שלהם,אחת,רקרצוהםמדינות,שתילהקמתהסכימולא

הפלסטיניםהיוםעדמדינה.שוםכאןרצולאערבומדינות

בבגידה.מסביבהמדינותאתמאשימים

המדינההקמתנגדרקהייתהלאערבמדינותפלישת

מהותידברשוםפלסטין.הקמתנגדצבאיאקטהיהזההיהודית.

המזרחשלהגיאו־פוליטייםהרצונותבמאזןמאזהשתנהלא

היהודים,הארץ.לחלוקתמוכניםלאעדייןהפלסטיניםהתיכון.

וישרהחבריהביןקריצותתוךחלוקהתוכניתכלמקבליםכדרכם,

הפלסטינים,אתסובלותלאעדייןערבמדינותגבול.אבנימזיזים

מבחינתלבחוש.ממשיכותהתורניותהעולמיותוהמעצמות

לע"םפין,הנסצילום://בנובמברכ"טחגימת
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אבלמרוחקת,תהבכוססערההיאהזוהבחישההעולם,

לגמרי.שונהקיומימצבזההמערבולתבמרכזלגרגירים

ניישןסטארט־אפ

הגלובוספניעללמצואקשהתוכניות.עלנבנההזההמקום

מדינותעליה.תכננוהרבהכךשכלארץחלקתעודהכחול

גיאו־פוליטיים,תנאיםכיבושים,מלחמות,בגללקמות
ושבטיםעמיםנדודיטבעית,צמיחהשחרור,תנועותמהפכות,

לתוכניתהפךבדמיון,כלקודםנוסדאחדמקוםרקאבל

מצגתביןגדולשוניישסטארט־אפבכלכמווהתרומם.פעולה,

נשמר.הכלליהרעיוןכללבדרךאבללמוצר,הגיוס

לקייםיוכלשבומקוםלעצמולייסדכדילארץהגיעאברהם
הציגכךאחרשניםמאותוצורה.פניםחסרחדשבאלאמונה

מדינית־לאומית־דתיתתוכניתעבדיםאספסוףבפנימצרינסיך

מקום.לאותובדיוקאותםוהובילמהשמיים,קיבלשלדבריו
שקרוימהזמןשנים,1,500לאורךהאומהחייאתשליווהנביאים,

לספירה,השנייהבמאההסופיהחורבןועדהשופטיםתקופת
לכם.יעבודלאזהוככהמהתוכניתסוטיםאתםהזמן.כלהזהירו

בעולםדברכלממילאאבלעבד,לאבאמתזהצדקו.ולאצדקוהם
מתי.רקהשאלהמתפורר,הכלהאנטרופיה.לחוקלצייתחייב

תוכנית,שוםללאכוכבא,שברמאזשנים2,000כמעט

אתוחיסלהרומיתהאימפריהנגדבקירהראשעםהלך

עםצעירסטארטאפיסטמווינההגיחהיהודי,היישובשרידי

הגיש36בןמתבוללומחזאיעיתונאיסדורה.עסקיתתוכנית

כלכמוהיהודים׳.׳מדינתהשםתחתכרוכה,פרזנטציהלעולם

הואאבלהרעיון.אתהמציאלאהואומצליח,טובסטארט־אפ

בהרבהומנומרתלעיכול,קלהאחודה,לתוכניתאותוגיבש

כלפשוט.גםולכןמטורף,היההרעיוןקליטות.סיסמאותמאוד

ויתכנסושלהם,הארצותאתיעזבובאירופהשחייםהיהודים

הרעיון1896בשנתמדינה.לעצמםלהקיםכדיאחדבמקום
הרשליהמוצלחת.לאבדיחהכמוהטוב,במקרהנשמע,הזה

ומתחיליםסמרטוטיםלשניאחדלמכורמפסיקיםושמרליה

וייגנרל"."מיניסטר"בשםלזהזהלקרוא

אבלחלומות,בעלאוליהיההרצלתיאודורתפס.זהאבל

יכולתמעשי,חושגםלוהיהוסוחרים,בנקאיםלמשפחתכבן

אלוהים.עםהארהפגישתאחרינביאשלקדחתניודחףארגון

המשמעותמלואאתעיכלוהימיןצוהליכאשר

מדינהלפלסטיניםשנותנתהמאה׳,׳תוכניתשל

עובדיםששובהרגישוהםמהנגב,וחלקים

איןבקלות.ילךלאזהמקרה,ובכלעליהם;

ויצמןחייםב־74׳שהביןכמובדיוקמתנות.

מכלנציגיםעשרותלכנסהצליחהואהספרפרסוםאחרישנה

מאודמהרמוסדות.נבחרוהראשון.הציונילקונגרסאירופה,

הזאת.העשייהאתשיממןבנק,הכלכלית,המסגרתגםהוקמה

כברבישראלבבזל,שלוהקונגרסאתכינסהרצלכאשר

ביתהיהכברברחובותיהודים.איכריםשלמושבותפרחו

שללתוכניותגמורבניגודבעברית,עבריתלימדושבוספר

האםבשפתידברושלוהיהודיםבמדינתכישדימההרצל

מבשרהעם,ואחדציון,חיבתתנועתכברהייתהגרמנית.שלו,

כישלוןהיתר.להיטותעלהרצלאתתקףהמדינית,הציונות
הישנה.למולדתהשיבהחלוםאתלעולמיםיהרוסטען,עכשיו,

הבית,מבעלהארץאתקוניםתוכנית.הייתהלהרצלאבל

שהיההטורקיהסולטןהבית,בעלהיהודים.אתאליהומביאים

אתקנההשוקעת,האימפריהשלהאדיריםבחובותשקוע

הממלכהחובותאתעצמםעלייקחוהיהודיםבערך.הרעיון.

לפלסטינה.פרטמקום,בכלבהלגורויוכלו

כשהואמחלות,מספרשלקטלניממפגשב־4091,מתהרצל

שבו’אלטנוילנד;אוטופי,ספרעודלעםהורישהוא.44בןרק

המורשתאבלהיהודית,המדינהותנהגתיראהאיךתיאר

הציונית.ההסתדרותשהקים.המוסדותהייתהשלוהחשובה

מדישהתכנסציוניוקונגרסהיהודים,התיישבותאוצרובנק

עובד.אבלאבטיפוס,הכלבסךקמה.המכונהשנה.

ולוגדול,סיכוילוהיהלאממילאהכזיב.הטורקיהרומן

גרמניהשלהמפסיד,בצדהטורקיםשלהבחירהבגללרק

עודשאזהגדולה׳,׳המלחמהבאמצעואוסטרו־הונגריה.

תגיעשתכףידעמיהראשונההעולםמלחמתנקראהלא

הציוניתשהתוכניתענקית,תוכניתעודנוצרההשנייה

ממשרדסייקס,מארקבה.להשתלבמיהרה

החא לאזורהגיעופיקו,זיורז׳הצרפתי,ומקבילוהבריטי,

הניצחוןכיידעושכברהמעצמותמטעםב־6191

הערה




העותימאניתהאימפריהשלהמדממתהגווייהמפתועלבדרך,

אנגליהמכאןצרפת,כאןעדוישרים.חדשיםקוויםשרטטו

שפועלותהמדינותכלנוצר.החדשהתיכוןהמזרחשולטת.

ההן.האימפריותתכנונישלישירתוצרהןבמרחבעתה

השתנתהלאהתוכנית

העלייהתוכניות.הרבההיולארץלהגיעשהתחילוליהודים

ניסושבאו,מאלהכאןשנותרואישאלףמ־02פחותהשנייה,

אנרכיזם,סוציאליזם,ומעשית.רעיוניתמעבדההייתהוברחו,

הצעיריםבשירתכאןהתערבבוהתוכניותכללאומיקומוניזם

רגבים,הפכוהביצתית,אוהצחיחהבאדמהמעדריםשתקעו

ופיקוסייקסשהאדוניםאחרישנההעולם.אתלהפוךוהחליטו

בארכובשאלנבי,והגנרלהמפה,עלעפרונותעםלשחקסיימו

כדילירושליםברגלונכנסמהסוסירדישראל,וארץשבע

לעולם,בהשוקעתלאשהשמשהאימפריהדגלאתשםלהניף

הציונית.התוכניתאתקדימהלהזיזהצליחויצמןחיים

עלהשתלטובן־גוריון,ובראשםהשנייה,העלייהמנהיגי

הראשונה,מהעלייהקודמיהםאתהעלימוההיסטורי,הנרטיב

הערביהכיבושמאזלפחותכאןשחיוהערביםאתהסתירו

רובשהיוהישןהיישובבניאתהחביאוהשמינית,במאה

גםאלאירושלים,רקלאהעתיקות,בעריםהאוכלוסייה

אצלהיהודיתהשתדלנותאתמאודטשטשוובעיקרבעזה,

מאכעריםכמוהארץאתבנינולאאמרו,הםאנחנו,המעצמות.

שרוולים,הפשלנואנחנוהגבירים.במסדרונותשהתרוצצו

סיפורזההמולדת.אתבנינוככהשמרנו.ייבשנו,נטענו,חרשנו,

קודמולמענושחרשובתלםבקובדיוקהמשיךויצמןאבליפה,

השלטת.המעצמהבחסותמדינהמקימיםהרצל.בתפקיד,

מדינות.שתיכאןלהקיםלבריטיםהורההמנדט

בכללנקראולאאזשעדהארץ,ולערבייליהודים

עמיםשניביןשמחולקתאחתארץפלסטינים.

שוםהעולם.שלהתוכניתהייתהזומדינות.לשתי

מאזהשתנהלאדבר

האישי,הקסםבליבלונדון,שלוהמדיניתהפעילותבלי

המנהיגותועםרוטשילדהלורדעםההדוקיםהקשריםבלי

כאן.היינולאכנראהבבריטניה,הפוליטית

בלפור,הלורדהמושבות,משרב־7191שהשיגההצהרה
הבסיסהייתהרוטשילד,ללורדכמכתבשנשלחההצהרה

מלכותוהודממשלתהלאומים.חברשלהגדולהלתוכנית

יהודיםבשבילישראל.בארץיהודיביתהקמתיפהבעיןרואה

בראשלהפוךכלוםשלענייןזהחמש,מגילרש"יעלשגדלו

אחרישניםחמשב־2291,ל"מדינה".לאומיביתהמונחאת

חברהעניקהתיכון,המזרחרובאתכבשוכברשהבריטים

אותההגבילאבלשלהם,לנוכחותחוקיתגושפנקההלאומים

כמנדט,ישראלארץאתקיבלהבריטניהקצוב.לאלזמן

לנהלוכשיריםבוגריםיהיובההחייםהעמיםששניעדכפיקדון,

מדינות.שתיכאןלהקיםלבריטיםהורההמנדטעצמם.את

פלסטינים.בכללנקראולאאזשעדהארץ,ולערבייליהודים

הייתהזומדינות.לשתיעמיםשניביןשמחולקתאחתארץ

מאז.השתנהלאדברשוםהעולם.שלהתוכנית

שבחדרהפיל

ובתיהעולםמנהיגיטרקליניביןהתרוצץשהרצלבימים

במפורשדיברהואופולין,רוסיהיהודישלהמיוזעיםהכנסת

בלבתרבותיתאירופיתשלוחהבנייתקולוניאלית.פעילותעל

לקוחהברקאהודשלבגיונגלהווילהוהמפגר.המלוכלךהלבנט
אלהה־02המאהותחילתה־91המאהבסוףהזה.מהחזוןישר

אירופיותאימפריותלגמרי.ומהוגניםטבעייםמושגיםהיו

בעולם.שולטות

המדיניותשלתוצאההיאהציוניתישראלכיהפלסטיניהטיעון

אבלמהאמת,רחוקהלאהבריטיתהאימפריהשלהקולוניאלית

אירופי,גזעהיההתיכוןבמזרחשניטעלעץנכון,מדויקת.לאגם

שלתוצרהואכולווהצמחמכאן,זאתבכלהיוהשורשיםאבל

לארץהיהודיםהגירתאתאיפשראימפריאליכוחאכןהרכבה.
איחדהשוניםהמהגריםשלאותנטילאומירגשאבלישראל,

ואומותמתרבויותשהגיעולמרותאחד,רצוןבעללגוףאותם

להיסטוריהפרטלאומה,האנשיםאתשאיחדהדבקשונות.

היוחיו,שבומקוםבכלזרותשלזההולגורלמשותפתעתיקה

השפהובעיקרוהחזון,החלוםוהנוף,האווירוהשמיים,השמש

"117פין,הנםצי71ם://1951הלס,נו7ןסאלכסנדרהבריטיהנ׳נגרירעםויצמןחיים
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הערה




דמולדורותיהפלסטיןמנהיגותשלהשחמהלכי

אבוקסיס.יוסישלבקבוצותכדורגללמשחקיותר

כזובינלאומיתתוכניתכלמולבונקר.בונקר,בונקר,

לדברמהעלאיןכיושובשובאמרוהםאחרתאו

הכל.אתכאןשבנתהזושהיאהחדשה,העברית

שלהצחיחותלאדמותהובאהזההמורכבהעץכאשר

והרגישמשוגע,כמוולבלבצמחמיד,נקלטהואהתיכון,המזרח

ובכפריצפופותעריםבכמהכאן,גרושכברהתושביםבבית.

הקולוניאלית,בלשוןשזו,”מקומיים,׳,נקראווחושות,חמר
היווהםהתרבות.מארצותשהגיעומאלהבהרבהפחותהדרגה

ב־6391אותם.סופריםשלאהרגישואבלהמספרי,הרובאת

שלדעתםבארץ,הבריטיהשלטוןנגדגדולהבמרידהפתחוהם
אזמנוהערביםהמולדת.אתמהםלקחתלציוניםמאפשר

המספרממחציתפחותהיההיהודיוהיישובאיש,מיליון

פילוויליאםלורדשמסרהמספריםהיואלהאלף.400הזה.

ב־7391.מלכותוהודלממשלתשנמסרוהוועדהבמסקנות

להביןכדימלונדוןלכאןשנשלחהרצינית,ועדההייתהזו
המנדטעםלעשותומהנגדם,מרדפההתחילוהערביםלמה

שלאלאומיםשנימעלהזה,בחוראותםששםהזההמחורבן

בארץהצדדיםשלעדויותישיבות.עשרותכלום.עללוותרמוכנים
המופתיובראשםהערבים,ז׳בוטינסקי.בן־גוריון,ויצמן,ישראל.

חוסייני.אלאמיןחאג׳וכריזמטי,קנאיאסלאמיסטירושלים,של

ביניהםשאיןהעמים"שניביןתחולקהארץחדות.היוהמסקנות

יהיוהחוףומישורהגלילאבללערבים,הרובמשותף".מכנהשם

הערביםרבועים.קילומטריםמ־000,5פחותהיהודית,המדינה

שאיבדועדתמימות,שנתייםעודשלהםבמרדוהמשיכוהתנגדו

היהודיםגםהגיעה.השנייההעולםומלחמתאנשים,כ־000,5

ההפכפךהבריטיהמנדטשסוף־סוףשמחוהםהאף.אתעיקמו
השאירהזעירהשטחאבל"מדינה",המילהאתשלומהפהמוציא

ששובהחדש,הלבן,הספרמזה,ויותרבנשמה.גדולהחמיצות

קרקעות.קנייתומנעהעלייהאתלגמריכמעטהגביל
ממילא"כיבוש"עלהערביםטענותכלישראליות,בעיניים

כפראיזההעצמאות.מלחמתשלפנילתקופההגיוניותלא

הקרקעותרכישתפלסטיניות,בעינייםצבא.איזהעםכבשנו,

1םפ1הרצל,

בהם.בגדוערבמדינותכיבטוחיםהפלסטינים

הדתאנשיהיושמצאוהיחידיםהבריתבני

עלהיהודיתבנוכחותראואלההמוסלמים.

הבית,הרשעלזוובמיוחדהקדושה,האדמה

הקודשחילול

היהמהשטחעצוםחלקדבר.לכלכיבושהיאהמסיבית

בידיעובדהוהקרקעובדמשק,בביירותשישבואנשיםבבעלות

היהודים,בידינקנואדמותכאשראותה.חכרושרקאריסים

כלשיודעכמוכסף,אחר.למקוםלזוזנאלצופלאחים

ד־־־א חזקנשקהואג׳נטריפיקציה,שעוברתעוניבשכונת
לאפחותמהרובה.

לע"סצילום://1949רבין,ויצחקאלוןיגאלע?העצמאות,מלחמתשלהקרבותבשטחיבן־גוריון

הערה




קמהלאפלסטיןלמה

יותרדמולדורותיהפלסטיןמנהיגותשלהשחמהלכי

בונקר,בונקר,אבוקסיס.יוסישלבקבוצותכדורגללמשחק

אמרוהםאחרתאוכזובינלאומיתתוכניתכלמולבונקר.

אחריאמרו.לאירופה,שיחזרולדבר.מהעלאיןכיושובשוב

באמתאנחנוהטיעון.אתחיזקוהםהשנייההעולםמלחמת

לאאבלליהודים,שנעשההעוולאתוכואביםמשתתפים

הפלסטיני.לעםשנגרםאחר,עוולבאמצעותאותומרפאים

לעאוחיון,אביצילום://םסם2דיוויד,בקמתוערפאתברק

ביותרהחשובהישראלי־פלסטיניההסכםכישלון

עםבאותמיד,שכמומבחוץ,מדינותלזירההחזיר

וצעדיםהסכמיםמיניכלגםהיומשלהן.תוכניות

שברקכמוענק,צעדיבדרך.בינונייםאוקטנים

התרסקודיוויד,בקמפלבצעניסה

700באסון.ואי־הצדקהעוולאתהמירההעצמאותמלחמת

אחרילחזור,ניסוכאשרלפליטים.הפכוהארץמערבייאלף

בידינורובלילותשהסתננואלהננעלו.הגבולותהמלחמה,

כברמוניםרביעי,דורעדצאצאיהםובעיקרהם,צה"ל.חיילי

שחייםהיהודיםמספרגםזהשני,מצדאיש.מיליוןכמעט

שהיומאלהעשרהפיבדיוקהירדן.נהרשלהמערביבצדהיום

העצמאות.מלחמתערבכאן

שלהאחרוןמיומההשולחןעלמונחתהפליטיםשאלת

קובעתהכלליתהעצרתשל194החלטההעצמאות.מלחמת

שלום,ייכוןכאשריבשילו.שהתנאיםלאחריחזרוהפליטיםכי
בן־שלהקביעהלמרותישראל.מדינתאתיקבלוהםכאשר

גוריון

$TS1$בןגוריון$TS1$

$DN2$בןגוריון$DN2$עדוחוזריםחזרוואחריושאמרלמרותשמום",”ארים

היהודים",יעשומהחשובהגויים,יאמרומהחשוב"לאכיהיום

גםדופן.יוצאתהיאהבינלאומיתבזירהישראלשלההצלחה

הפתיחהבמשפטמצויההארץחלוקתעלשהחלטתובארים,

העצמאות.הכרזתשל

אתשריבעישראליבניצחוןהסתיימההימיםששתמלחמת

פלסטיןגםמהמפה,נעלמתוהייתהמפסידההייתהלושטחה.
ומצרים,ירדןסוריה,ביןמתחלקהיההשטחקמה.הייתהלא

יאסרשלהנסיקהרקונכשלו.כןלפנישנים19שהתכוונוכשם

באמצעותהפלסטיניהנושאאתלמנףשלווהיכולתערפאת

ללבאותםהחזירואשייף,שוקיירי,אחמדעםשהקיםהארגון

ששתאחריהראשונותבתוכניותזמני.באופןלפחותהסכסוך,

ניקסוןשלהחוץשררוגירס,וויליאםנכחו.בקושיהםהימים

והמדינותישראלעםהתעסקשלום,הסכמיכאןלארגןשניסה

פקטור.היולאהפלסטיניםהערביות.

אתיותרעודהנמיכוירדןועםמצריםעםהשלוםהסכמי

כךואחרסאדאת,גםהפלסטינים.שלחשובהלאהמעמד

בעייתשלוכוללקודםבפתרוןהשלוםאתהתנולאחוסיין,

הציונית,ההתיישבותתחילתמאזכמותמיד,כמופלסטין.

הבריתבניבהם.בגדוערבמדינותכיבטוחיםהפלסטינים

בנוכחותראואלההמוסלמים.הדתאנשיהיושמצאוהיחידים

הבית,הרשעלזוובמיוחדהקדושה,האדמהעלהיהודית

תנועתפטרוניהםהמוסלמיםשהאחיםפלאלאהקודש.חילול

בקנאותהמתהדרתשאיראן,מפתיעולאהפלסטינית,תמאס

באופןאבלהאנטי־ישראלי.המחנהבראשעומדתאסלאמית,

מאותכברהערביתהלאומיותאויבהואהאסלאםמעשי,

ומנווטותשולטותערביותלאמוסלמיותאימפריותשתישנים.

אליההצטרפהועכשיוטורקיה,קודםשנים.מאותכברכאן

ע"כואוחיון,אביצילום://1995ב,אוסלוהסכםעלהחתימה

הערה




מנהיגותלבססכדיבדתמשתמשתמהןאחתכלאיראן.

מתחזקת,האזורבמדינותשהדתוככללגיטימית.אזורית
נחלשהחדשותהערביותהאומותשלהשבריריהלאומיהממד

דאעשכמוטרורארגוןשמספיקנחלש,כךכדיעדיותר.עוד

כולו.התיכוןהמזרחאתזמני,באופןולולהפוך,כדי

הנשק,באמצעותנקבעוהצפופההאדמהעלהקרבתוצאות
הצעירה,ישראלהדמוגרפיים.והיחסיםהבינלאומיתההכרה

אירופהשלהיריובבורותהריכוזמחנותבמשרפותשאיבדה

לכאןלהביאהצליחההפוטנציאלית,העלייהמאגרכלאתכמעט
מאודועודדההאסלאםממדינותיהודיםמיליוןכמעטבמהירות

המפורקת,המועצותמבריתהעלייהעםיחדהטבעית.הילודהאת
אזרחיםמיליוןעודישמיליון.כמעטכברכאןמוניםהיהודים

הפליטיםבצירוףעזה.וברצועתבגדהמיליוןבערךועודערבים,

עתהומצוייםהעצמאות,במלחמתמכאןשברחו/גורשו/הוברחו

תישארשישראלכדימיעוט.עדייןהיהודיםובלבנון,בירדןבעיקר

לחזור.יכוליםלאהפליטיםישראלית,

חשבוןשעת

נרקחהצדהיוהפלסטיניםשבההראשונההתוכנית
שמעוןביןשנסגרההסכם,המרוחקת.אוסלושלבמחשכים
ראשרבין,יצחקעשוי.כמעשההובאב־3991,מאזןואבופרס

אבלחמוצות,בפניםשיניים,בחריקתאותוקיבלהממשלה,

העומדתביותרהטובההאפשרותשזוברורההכרהמתוך

הזה,ההסכםבגללנובלפרסיקיבלואנשיםישראל.לרשות

לטעוןאוהביםבימיןבחייו.עליושילםביניהם,שהיהרבין,אבל
ומלוןהאוטובוסיםעםזוהשנייה,האינתיפאדהפיגועישכל
משטרהלפלסטיניםשנתןהסכםאותושלתוצאההםפארק,

מפצצותאלאמכדוריםנפגעולאההרוגיםשרובלמרותורובים,

מתאבדים.מחבליםשלביתתוצרת

החזירביותרהחשובהישראלי־פלסטיניההסכםכישלון

משלהן.תוכניותעםבאותמיד,שכמומבחוץ,מדינותלזירה
הערבית,היוזמהעםסעודיהמלךשלו,המתווהעםקלינטון

ועידתאחרישנולדהקוורטטהדרכים,מפתעםהבןבושגיורג׳

ועוד,ועוד,וארה"ב.האדםהאירופי,האיחודרוסיה,מדריד

בדרך.בינונייםאוקטניםוצעדיםהסכמיםמיניכלגםהיוועוד.
מהלכיםמיניכלמעזה.ההתנתקותוואי,הסכםחברון,הסכם

להגיעבליאבלבחיים,התהליךהשארתהיהתכליתםשעיקר

ניסהברקשאהודכמוענק,צעדיומיידי.מוסכםמלא,לפתרון

ערפאתאתהאשיםקלינטוןהתרסקו.דיוויד,בקמסלבצע

החותם,העטאתשהריםלפניאחתשנייהקרותרגלייםבקבלת

בטאבה,נוספתועידהאפילופרטנר.איןבייאוש:סיכםוברק

סתום.מבוידבר.שינתהלאשלו,הקצרההכהונהבשלהי

שאפשר.קרובהכיהיהזהאולמרט.אהודשהגיעעד

וראשמהניינטיז,מאזןאבואותוהפלסטינית,הרשותנשיא

בלפור,הצהרתאחרישנה90סיכמו.כברישראלממשלת
חלוקתעלהסכימוסוף־סוףכאןשחייםהעמיםשנינציגי
ירושליםואתעזהרצועתהגדה,אתמקבליםהערביםהארץ.

לתוךחוזריםלאפליטיםהיתר.כלאתהישראליםהמזרחית,
משפחות,איחודיוכמהסמליתכמותלהוציאישראל,גבולות

הייתההציוניתישראלפיצויים.למתןבינלאומיתקרןותוקם

נפץבקולותאותםולמלאברחובותבריקודיםלצאתצריכה
חבורתזהבמקוםלשמיים.שעפיםשמפניהבקבוקיפקקישל

שבר,בצעקותהארץאתקרעהוהקולניתהקטנההמשיחיים

זהא:גרסהבאולמרטפעםשתמךדתיתורםלישראלהביאה

נגדו.להעידלווגרמהירושלים,עלמוותרהיהלאשלעולם

בא.נתניהוהתפטר,אולמרט

דומיםלאהשנייההעלייהלציונישהתחפשוהמשיחיים

שייעלםאקסטטי,תודעתימצבהואהמשיחיותרעיוןכללהם.

תגיע.באמתהנחלמת,אפשרית,הלאהתוצאהכאשררק

המעשיותיגיע.באמתשהמשיחביוםחב"דרוקדייעשומה

לע"נזמילנו,משהצילום://8ס02מאזן,ואבואולמרנו

היאהמאה׳׳תוכניתהמפוצצתהתוויתעםהיוזמה

כלשלגנום,אותובעלצאצאטבעי,המשךהכלבסך
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