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מבוא

 מדינת של 21 ה־ הממשלה את בכנסת שמיר יצחק הציג 1983 באוקטובר 10ב־
הממשלה. מראשות בגין מנחם התפטר לכן קודם וחצי כחודש ישראל.

 שנים כשש הפוליטיים, החיים ומן הממשלה מן במפתיע פרש בגין מנחם
 לראשונה ז׳בוטינסקי, תנועת את שהעלה המהפך, את שחולל לאחר

 לראשות למועמד הליכוד בחר התפטרותו אחר בישראל. לשלטון בתולדותיה,
 הממשלה לראש שהיה בגין, בממשלת החוץ שר שמיר, יצחק את הממשלה

ישראל. של השביעי
 ,1984 בספטמבר 13ב־ חודש. 11 כיהנה שמיר יצחק של הראשונה ממשלתו

 הסכם פי ועל הלאומית, האחדות ממשלת קמה ,11ה־ לכנסת הבחירות אחרי
 הממשלה ראש כמ״מ שמיר יצחק בה שימש - למערך הליכוד בין הרוטציה

 באוקטובר 20ב־ הכנסת. לכהונת הראשונים החודשים 25 במשך החוץ וכשר
 לכנסת לבחירות עד הממשלה בראשות פרס שמעון את שמיר החליף 1986

הבאה.
 האחדות ממשלת קמה ,12ה־ לכנסת הבחירות אחרי ,1988 בדצמבר 22ב־

 כעבור .1990 במארס 15ב־ התפרקה הממשלה שמיר. יצחק בראשות השניה,
בישראל. 25ה־ הממשלה את שמיר מר כונן חודשים שלושה

 פעילות של רבות שנים לאחר ישראל, ממשלת ראש לכהונת הגיע שמיר יצחק
 עצמאות, בטרם לח״י ומראשי אצ״ל ממפקדי היה והמדינה; האומה בשירות
 והליכוד, החרות תנועת של ממנהיגיה (,1965-1955) ״המוסד״ מבכירי

 ממשלה שמיר יצחק מנהיג כיום החוץ. ושר הכנסת יושב־ראש חבר־כנסת,
 ההמונית העליה קליטת משימותיה כשבראש במרכזה, שהליכוד לאומית,

 הכלכלה שיפור השלום, תהליך קידום הבטחון, חיזוק וכן: מברית־המועצות,
המשק. וצמיחת

 הם נאומיו רוב בשבוע. פעמים כמה ונואם בפומבי מופיע הממשלה ראש
 אורחים לפני במיוחד - ובצרפתית באנגלית גם לנאום מרבה הוא אך בעברית,

בחו״ל. ביקוריו ובעת זרים
 לידיעת התקשורת, באמצעות מגיע, הממשלה ראש מדברי מזער מעט רק

 מדווחים שונים, באירועים הפומביות, מהופעותיו קטן חלק על רק הציבור;
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 ,75 לו במלאות הממשלה, ראש של יובלו לרגל והטלוויזיה. הרדיו העתונים,
 - במנין 75 - מנאומיו מאות מתוך כרך ולציבור לו להגיש ידידיו כן, על ביקשו,

 מבחר זהו האלה. הימי□ לעצם ועד ממשלה, לראש היה עת ,1983 למן
 ממלכתיות במסגרות שונים, בפורומים שנשא בעברית, מנאומיו מצומצם

ובכינוסים. עם בעצרות ופוליטיות,
 סדר לפי סדורים הם שער כשבכל שערים, בששה נושאי□ לפי מויינו הנאומים
 של א״ב סדר לפי הנאומים מובאים מופת", "אנשי הששי, בשער כרונולוגי.

 במקו□ מופיעים דומים כשדברים שנעשו, מעטי□ קיצורי□ האישים. שמות
 על־ידי ניתנו הכותרות מרובעים. סוגריים בתוך נקודות, בשלוש סומנו אחר,

העורכים.

 שרעיון ניכר נאומיו. בכל כמעט השני כחוט עוברת לאומית לאחדות השאיפה
 של כבוד אזרחות לו הוענקה שבו בטקס, שמיר. יצחק של ללבו יקר האחדות
 המרי׳, ׳תנועת הוקמה 1946"ב־ הממשלה: ראש סיפר (,18.8.89) ירושלים

 - והלח״י האצ״ל ה׳הגנה׳, - המחתרת ארגוני כל של משותפת חזית כעין
 והרגשתי זאת, חזית של מיוזמיה אחד הייתי הבריטי. השלטון נגד למלחמה

 האחדות לרעיון לראשונה נתפשתי שאז כנראה, ימים. באות□ מאושר עצמי
ממני". מרפה אינו הזה ה׳שד׳ ומאז - הלאומית

 כראש שמיר יצחק של פעילותו מכלל מעט רק משקף הממשלה" ראש "נאום
 ביטוי לידי באים שבהן הפומביות, התבטאויותיו משלל מעט רק ממשלה,

 במלים: לתמצת□ שניתן אמונתו, עקרונות תורתו, עיקרי עולמו, השקפת נרחב
וארץ־ישראל. ישראל עם אהבת
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ומדינה עם

 איננה ישראל שמדינת לרגע, אף לשכוח לנו "אל
 היא ארץ־ישראל בלבד. אזרחיה של מדינתם

בני כל של מדינתם היא ישראל ומדינת ארצם
הם". באשר היהודי העם





ומדינה עם

המבחנים בכל לעמוד
(10.10.1983 הממשלה, הרכבת על בכנסת )הודעה

 אני שהרכבתי. הממשלה את הכנסת לפני היום להביא מתכבד אני
 המשימות לאור עצמי, על שנטלתי האחריות כובד את היום מרגיש

 ביודעי שבעתיים, כבד הנטל והעם: המדינה בפני העומדים והאתגרים
הכנסת. לפני היום עומד אני מי של במקומו

 ובגולה בארץ העם את היכתה בגין מנחם הממשלה ראש של התפטרותו
 ולתלמידיו לידידיו לבבות. מאוד הרבה ובצער בחרדה ומילאה בתדהמה,

 הקשה. החלטתו עם השלימו טרם והם עליהם, חרב שעולמם היה, נדמה
 הליכתו עם להשלים אפשר היה לא בלבותיהם. ופצע היום עד מהלכים הם
 היהודית ההיסטוריה של במרכזה עמד שנה 40 במשך אשר איש של

 הבריטי השלטון נגד המחתרת מלחמת את הוביל עינינו, לנגד המתהווה
 למאבק דפוסים וקבע הפרלמנטרית האופוזיציה את הנהיג בארץ־ישראל,

 ובמשך הממשלה, לראשות והגיע העם אמון את רכש אמיתי, דמוקרטי
 שכנה, מדינה עם הראשון השלום לחוזה המדינה את הנהיג שנים שש

 לדורות; ישראל של בטחונה את וביצרו שחיזקו נשימה, עוצרי למיבצעים
 רבבות של בחייהם מהפכה שחוללו היקף, גדולי חברתיים מפעלים יזם

 המושתתת ישראלית מדיניות של יסודותיה את והניח בישראל משפחות
 מדינת של וכבודה יעדיה על תקיפה בהגנה ומשולבת לשלום חתירה על

היהודים.
 אין חזרה, ממנה שאין לעובדה נהפכה שהתפטרותו לאחר אלה, בימים

 כוחותינו כל את ולאמץ ההגה את לקחת הדין, את לקבל אלא ברירה לנו
והמדינה. העם למען בדרכו להמשיך כדי ויכולתנו,

 יסוד קווי אותם פי על תפעל הכנסת, בפני היום מביא שאני הממשלה
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הממשלה ראש נאום

 באב ה׳ ביום הקודמת, הממשלה הצגת בזמן הכנסת שולחן על שהונחו
 לרמת־הגולן, הנוגע הסעיף רק מהם הושמט .1981 באוגוסט 5 התשמ״א,

 בדצמבר 14 התשמ״א, בכסלו י״ח ביום החליטה שהכנסת שלאחר כיוון
 היה לא זה, אזור על הישראלי והמשפט המינהל החוק, החלת על ,1981
היסוד. בקווי זה בסעיף צורך עוד

 גם מחייב הקודמת, הממשלה הצגת לפני שנחתם הקואליציוני ההסכם
דבר. ממנו גרענו ולא הוספנו לא זו. ממשלה
 הכבדות המשימות שלנוכח חשבתי הממשלה להרכבת ניגשתי כאשר

 אחדות ממשלת ולהקים לנסות עלינו חובה בפנינו, הניצבות והרציניות
 הגדולים. הפרלמנטריים הגושים שני את תכיל וראשונה שבראש לאומית,

 על להתגבר הסיכויים רבים כזאת ממשלה של שבכוחה משוכנע, הייתי
 כזאת ממשלה כך, על נוסף המדינה. של והחברתיים הכלכליים הקשיים
 שלמותנו על המופרזים בממדיו המאיים בעם הקיטוב תהליך את תעצור

 של לנורמות ותחזירנו הפנימית האווירה לשיפור תתרום ואחדותנו;
 את תגביר השונות; האסכולות בין תרבותיים, דמוקרטיים, ויכוחים
 ישראל כי לחשוב שהחלו אויבים, בפני הישראלית ההרתעה תדמית
 את ותעלה והקולניים; החריפים הדעות חילוקי בגלל ונחלשת הולכת

כאחד. ואויבים ידידים בעיני הבינלאומית בזירה המדיני מעמדנו
 בין לב וגלוי מעמיק רציני, דו־שיח של נדירה להזדמנות הגענו ואכן,

 סדר־היום שעל מרכזיים נושאים כמה על והליכוד העבודה מפלגת נציגי
 אם לבחון רצון ומתוך טובה ברוח בכנות, התנהלו הדיונים הלאומי.
 לפעול שתוכל מורחבת ממשלה הקמת מאפשר המחנות לשני המשותף

מוסכמת. פעולה תכנית לפי

עמוקים השקפות הבדלי

 בנושאים העמוקים ההשקפות הבדלי בגלל הסתייע לא הדבר הרב לצערי
 ולעקוף לנסות העבודה מפלגת נציגי של הנכונות וחוסר שנדונו המדיניים

 היום גם סבור אני במחלוקת. השנויות הבעיות את מסויימת תקופה במשך
 ששום בתנאי לאומית, אחדות לממשלת להגיע היה ניתן שאובייקטיווית

 לתקופה אפשרי היה זה משנהו. על השקפותיו לכפות מנסה היה לא צד
 להכרעה נידרש לא אז שעד הנחה מתוך הבאות, הבחירות עד מוגדרת
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ומדינה עם

חלוקים. אנו שעליהם תחומים באותם מדינית
 רוב אשר האחדות ממשלת את להקים בידינו עלה שלא על מצטער אני

 היה לא שהדו־שיח אני, בטוח זאת עם אליה. משתוקק העם של רובו
 נסיונות ולקיים להמשיך שיש מוכיחה בו ששררה הטובה הרוח לשווא.

 לכת. מרחיקות פוליטיות לתוצאות מביאים הם אין כאשר גם הידברות,
 נכונות ליתר הדדית, הבנה ליתר זועקים ואילוצינו, צרכינו שלנו, החברה

רעהו. את איש לשמוע ופתיחות
 ממשלה בין הדוק מגע ומועיל חיוני שבהם תחומים וכמה כמה יש

 למען חיוניים בעניינים ובמעש במחשבה שיתוף קיום למען לאופוזיציה,
 תתגלה ואם מזומנות, לעתים בעתיד זו דרך לנקוט בדעתי הכל. טובת

 לאומית, אחדות ממשלת הרכבת של הניסיון על לחזור אפשרות אי־פעם
נוספת. באי־הצלחה אסתכן אם גם שוב, לנסות אהסס לא

 של בתחושה בזה, זה ערבין ישראל כי בהכרה אחדות, ביתר הצורך
 לאומי הכרח הוא - ומפלגתית כתתית להשתייכות מעל ישראל אהבת
 פוליטיות במסגרות דווקא ביטויו את למצוא חייב איננו הוא עליון.

 נשכח, אל והחברה. החיים תחומי בכל מורגש להיות חייב הוא משותפות,
 מוכנים להיות עלינו וחברה. עם בניית של בשלבים עדיין מצויים אנו

 המולדת. לבניין ונפשם ידם לתת אלינו שיבואו יהודים מיליוני לקלוט
 ולקיטובים לבקיעים ניתן אל ומבפנים. מבחוץ רבות עודן והסכנות
 והמלכד, המאחד לטיפוח כולל במאמץ הכרח יש מפריע. באין להתרחב
 לב לכל המשותף אנחנו", אחד "עם הפשוט: הצו של יומיומית להמחשה

יהודי.
 למניעת ובציונות ביהדות לשורשינו לחזרה ולקרוא לחנך עלינו

 לאומית סולידריות יתר למען הפועל גורם כל לטיפוח מיותרות, מחלוקות
בתוכנו. ישראל אהבת יתר ולמען לזולת כבוד ליתר וחברתית,
 משימה היא שלנו, החברתית הריקמה של וחוסנה בריאותה הבטחת

 ישראל מדינת של ויוקרתה עוצמתה בטחונה, עליונה. עדיפות בעלת
בה. השוכן העם של הפנימי כוחו על מושתתים

 כל בבית־הספר, המורה בבית־החרושת, הפועל בצבא, המשרת החייל
 אחד, עם בני כולנו כי הכרה חדורי להיות חייבים ובעמדתו במקומו אחד

דעות. והבדלי וסיכונים קשיים חרף וחברתו מולדתו את הבונה
 יחד לפעול עלינו כן על הכלל. של בהצלחתו מותנה יחיד כל של אושרו
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הממשלה ראש נאום

 יש היחיד של ההישגים כוללת. לאומית ואחריות הדדית התחשבות מתוך
ויציב. מובטח משתייך הוא אליו הכלל כאשר רק ומשקל ערך להם

 בארצות מתרחש שזה כפי כלכליים, זעזועים באחרונה אותנו פוקדים
 תעסוקה על לשמור הזעזועים אף על הצלחנו לאושרנו, בעולם. רבות

 לפנינו קשות בעיות עדיין אך ההשקעות. קצב את לקדם ואף מלאה
 התקציבים צמצום הפרטית, הצריכה בתחום האינפלציה, בתחום

 התשלומים במאזן הגרעון צמצום היבוא, צמצום היצוא, עידוד הציבוריים,
 לטפל כדי מיוחדים אמצעים לנקוט נצטרך כלכלית. לעצמאות וקידומנו
ובו־זמני. מיידי באופן אלה בבעיות

הכלכליות הבעיות פתרון

 ההוצאה קיצוץ שתכלול כלכלית, מדיניות זה בנושא תבצע הממשלה
 וצעדים ופעולות הקודמת, הממשלה כהונת בשלהי נדון שכבר הציבורית,

 העיקריות. הכלכליות הבעיות ולפתרון תקציבי לאיזון שיביאו נוספים
 החיים רמת הציבור. חלקי כל מצד משותף מאמץ יתבעו אלה פעולות

 בצריכה לשאת יכולים אנחנו אין החלשות. לשכבות פרט ירוסנו, והצריכה
 מסוגלים שאנו מה לצרוך עלינו שלנו. היצרני המאמץ על מבוססת שאינה
 תחייב הזאת הפעולה מבחוץ. בהלוואות תלותנו את ולצמצם לייצר,

המשק. טובת עם אחד בקנה עולות שאינן לתביעות אי־היענות
 על המבוססת הצמיחה לחידוש הממשלה תחתור הכלכלית במדיניות

 בו ליצוא. המיועדים ובשירותים היצוא בענפי והתעסוקה הייצור גידול
 באמצעות האינפלציוני התהליך לריסון הכלכלית המדיניות תשאף בזמן

 ההשקעות את שתעודד בדרך תיעשה המשאבים הקצאת התקציב. קיצוץ
 תוך זאת כל - שייקבע עדיפות לסדר בהתאם היצוא, בענפי בתעסוקה

באוכלוסיה. החלשות השכבות על הגנה
 היצוא ההשקעות, לעידוד מספיקים משאבים הקצאת להבטיח כדי

 ולריסון הציבוריים התקציבים לצמצום הממשלה תפעל והצמיחה,
 ממתן הנובע הנטל של צודקת חלוקה תהיה והציבורית. הפרטית הצריכה
כלכלית. לצמיחה עדיפות

 הורדת צודק, מיסוי על הדגשה תוך זה ליעד תירתם הכלכלית המדיניות
 בצרכים והתחשבות המסים גביית העמקת סבירה, לרמה הסובסידיות
החברתיים.
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 ועידוד והיצוא, הייצור של התחרות כושר שמירת על תקפיד הממשלה
 את ההולמת אשראי מדיניות על נשמור זה לצורך העבודה. לפריון הולם

ריאלי. חליפין שער ועל במשק ההתפתחויות
 שתקדם והכנסות שכר מחירים, של משולבת מדיניות קיום על נקפיד

 את ונקדם מלאה תעסוקה על נשמור והחברתיים. המשקיים יעדינו את
השכונות. שיקום במסגרת לרבות לעידוד, הזקוקות החלשות השכבות

 רוב לה שיהיה זו, ממשלה בלבד. ובנו בנו תלויה הכלכלית התפתחותנו
 מן המחויבות כלכליות החלטות לקבל וחייבת זכאית מוסמכת, בכנסת,
 כל אך רתיעה. ללא אותן ונבצע היסוס ללא אלה החלטות נקבל המצב.

 לא לימיננו לעמוד מתבקשים כלכליות, החלטות של ביצוע התובעים אלה
הביצוע. במהלך בתמיכתם גם אלא ובביקורתם, בתביעותיהם רק

 בו לשאת עלינו לבדו. הכלכלי בנטל לשאת זולתו על איש יטיל אל
 נתבע הכלכליות. בעיותינו בפתרון אנו חפצים אם וברצון, בהבנה ביחד,

 וחברתית כלכלית מדיניות במאמץ. ישותפו הכל מהציבור, ונתבע מעצמנו
 וגם כלכלית עצמאות אל גם קדימה אותנו תצעיד שננהיג, כפי משולבת,

חברתי. לצדק
 את לאפשר כדי האישיות, התביעות רמת את להוריד נתבע הציבור

 עלתה שלנו הריאלית החיים רמת המשק. של הנורמלית ההתפתחות
 נצטרך לכן המדינה. כלכלת של לאפשרויות מעבר האחרונות בשנים

 אשר עד מסויים, לזמן לעלות תחדל החיים שרמת העובדה עם להשלים
ולהבראתו. המשק לאיזון נגיע

החברתי הפער צמצום

 הקודמות הממשלות בה שהחלו הברוכה בפעולה תמשיך זאת ממשלה
 צפיפות הקלת המצוקה, שכונות חיסול של בתחום הליכוד בראשות

 סבירים, במחירים צעיר זוג ולכל משפחה לכל נאות שיכון הבטחת הדיור,
 ולקשישים. גן־חובה גיל עד לתינוקות לאמהות, רווחה שירותי ומתן

 שהוא החברתיות הבעיות עם וההתמודדות החברתי הפער של צמצומו
 החינוכיים האתגרים הם חלשות אוכלוסיות של קידומן והמשך יוצר,

בישראל. החברה של הגדולים
בכל י״ב כיתות מסיימי מספר את להגביר כדי במרץ לפעול נמשיך
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 חייבים אנו מתקדמת טכנולוגיה של ובעידן התיכוניים, בתי־הספר
 במדעים הצטיינות על־ידי שלנו האיכותי היתרון בטיפוח להמשיך

 היסוד ערכי טיפוח של המוטיוואציה לשיפור נפעל לכל, מעל ובטכנולוגיה.
היהודית. התרבות של

 של החברתית המדיניות פאר שהוא במפעל הממשלה תמשיך כן
 להישגים הגיע שכבר השכונות, שיקום מפעל - דהיינו הקודמת, הממשלה

 המהפכני השינוי את להשלים כדי ולסיימו להמשיכו הכרחי מרשימים.
הארץ. ברחבי רבות ובשכונות בעיירות הזה המפעל שחולל

 צבא־הגנה־ של ועצמתו כוחו על וראשונה בראש מושתת בטחוננו
 ישראל מדינת של וגאוותה פארה המולדת, מגן העם, צבא הוא לישראל,

 קיני ביעור של נוסף במבחן צה״ל הועמד האחרונה בשנה ימיה. המחדשת
 הצפוני. וגבולנו הגליל תושבי של שלומם והבטחת ובסיסיהם המחבלים

המדינה. לצפון הושב והשלום בכבוד, במבחן עמד הוא
 הנשק במיטב צה״ל של וציודו חיזוקו טיפוחו, על תשקוד הממשלה

 גורם כל להרתיע הכפולה: משימתו למלא תמיד נכון שיהיה כדי המתקדם,
 את שיסכן אויב כל ולהכריע ולהדוף ישראל לבטחון להתנכל הזומם

תושביה. ואת המדינה

תהפוכות רב אזור

 התקופות בכל שהיה מכפי טוב ערוך לאין הוא ישראל של הבטחוני מצבה
 מצרים. עם שלום של גבול לנו יש בדרום עצמאותנו. את חידשנו מאז

 על הגשרים - במזרח לבנון. של משטחה המחבלים קיום הורחק בצפון
 בגבול רק בגבול. השקט שמירת של רצון וקיים פתוחים הירדן

 מעוינותו הנובעת בטחונית דריכות קיימת סוריה עם הצפוני־מזרחי
הסורי. המשטר של ותוקפנותו

 באזור חיים שאנו תמיד לזכור עלינו יחסית הרגועה המציאות אף על
 המשטרים מאופי נובע זה מצב תהפוכות. ורב יציב בלתי עדיין שהוא

 קיומנו עובדת עם השלמה ואי לישראל השנאה של קיומה ומהמשך סביבנו
 מעולה בטחוני כושר בקביעות לקיים אותנו מחייבת זו מציאות באזור.

 העדיפויות בסולם המרכזיות המשימות אחת תהיה זו מתמדת. ועירנות
הממשלה. של
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 הסכמים שני לזכותה רשמה בגין מנחם של בראשותו היוצאת הממשלה
 התיכון במזרח ישראל של מעמדה לגבי לכת מרחיקת משמעות להם שיש

 בפעם נפרצה לישראל המוחלטת העוינות טבעת שכנותיה. עם ויחסיה
’השנה. במאי לבנון עם - ובשניה ו978ב־ מצרים עם הראשונה
 היחסים לתחום מצטמצם איננו אלה הסכמים של בעטיים שחל השינוי

 ישראל של במעמדה מהפכני שינוי חל ולבנון. מצרים עם הדו־צדדיים
 גבי על רק לא אותה הסובב האזור מן לחלק הפכה ישראל כולו. באזור
היום־יומיות. ההתפתחויות של והמעשית המוחשית בדינמיקה אלא המפה

 פאסיווי גורם מלהיות וחדלנו סביבנו במתרחש יותר מעורבים נהיינו
 הרתיעה לבטחוננו. וסכנות איומים אחר עיניים בשבע העוקב ומסוגר
 השלום לחוזה שקדמו השנים את שאיפיינו ישראל, עם מגע מפני והפחד

 למגע, רצון של מעטים לא גילויים ויש רבה במידה נמוגו מצרים, עם
בה. להסתייע אף ולעתים עמדתנו לשמוע לדו־שיח,
 עצמו, בפני משקל רב שאינו חזותי לשינוי עדים היינו האחרונים בימים

 האומות של הכללית בעצרת נציגנו של נאומו בזמן רבה. סמליות בו יש אך
 פרט ערב, מדינות כל נציגי שנה, מדי כמנהגם האולם, את עזבו המאוחדות

 מצרים. נציגי רק במקומותיהם נשארו שנה לפני ולבנון. מצרים לשתיים:
במקומותיהם. הנשארים מספר יגדל הבאות שבשנים נקווה

 הוחל מאז ובייחוד האחרונות השנים בשבע בלבנון ההתרחשויות
 מייצגת שלבנון מכיוון הזה התהליך את האיצו הגליל שלום במבצע

כולו. באזור הפועלים הכוח ומגורמי התופעות מן רבות בתוכה ומקפלת
 במתרחש צבאית להתערבות איננה הכוונה ולהדגיש: להבחין חשוב
 להיות חייבת ישראל אך רחוקות, או לנו קרובות הן אם בין ערב, במדינות

 למען זו בדרך לפעול כדי אמצעית, בלתי בצורה במתרחש מעורה
 מאפשרת שהיא מכיוון חיונית להיות יכולה זו מעורבות שלה. האינטרסים

 סכנות לאחר ההתפתחויות את ולהכין להבין כדי מדיניים כלים הפעלת
 צבאיים כלים בהפעלת הצורך ולחסוך להקדים אף ולעתים אפשריות

מאוחר. יותר בשלב

 לבנון על־ידי חד־צדדית ובוטל 1983 במאי 17ב־ שנחתם ישראל־לבנון, הסכם על ״

ללבנון. שניתנה ההזדמנות בפרק: - 1984 במארס 5ב־
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 כדי והאמצעים היכולת לפתח תצליח ואם מהאזור חלק היא ישראל
 הדדית, להבנה הסיכויים את לקדם תוכל היא - בו המתרחש על לעמוד
 אמת שלום של ליחסים הקרקע ולהכשרת שכנותיה עם לדו־קיום להגיע

בקרבו. השוכנים העמים עם
 בתחום דרך לפריצת הגיעה בגין מנחם מר בראשות הראשונה הממשלה

 אם גם הושג, השלום מצרים. עם ומתן המשא את ניהלה כאשר השלום
 להעלותו ניתן שלא דבר מצרים, עם השלום רבים. ובקורבנות כבד במחיר

 מאושרים איננו אם גם קיימת. עובדה הוא שנים, שש לפני הדעת על
 ונשיב השלום את לבצר לטיפוחם, לפעול נמשיך אנו השלום יחסי מתוכן
 אי־קיום על ולהתריע להמשיך נהסס לא זאת עם צונן. יחס מול גם בשלום

ההסכמים.
 דרך כברת הלכנו ועזה, שומרון יהודה, ערביי ועם ירדן עם ליחסים ואשר

 קמפידייוויד. הסכם על חתמנו כאשר הבעיות פתרון לקראת ארוכה
 גם מצרים המושטת. ידנו את ודחו ההזדמנות את ניצלו לא לצערנו,
 שלפיו סאדאת, הנשיא של מכתבו חרף האוטונומיה שיחות את הפסיקה

זה. בנושא ומתן משא ולנהל להמשיך עליה היה
 כבר להימצא יכולנו בדבר הנוגעים בכך רצו אילו ומציינים: חוזרים אנו
הקבוע. הסופי הסטאטוס על ומתן המשא בשלב היום

 הסדרי על ומתן למשא לשוב מצרים את ומזמינים חוזרים אנו
 יהודה ערביי מבין נציגים וכן אליו, להצטרף - ירדן ואת האוטונומיה,

ירדן. או מצרים למשלחות להצטרף - עזה וחבל ושומרון
 המוסכם המסמך הם קמפידייוויד הסכמי כי לכל ברור להיות צריך
 משא־ומתן נערך זה הסכם על התהליך. להמשך היחידה הדרך ולכן היחיד
 דרך על תעלה כי ישראל ממדינת לדרוש אפשרות כל אין ומורכב. מסובך
 הזדמנות - היסטוריים בממדים דרך פריצת היה קמפ״דייוויד הסכם אחרת.

 זו הזדמנות אם יהיה חבל בתולדותיהם. לראשונה ארץ־ישראל לערביי פז
 למשא־ומתן ועזה ושומרון יהודה תושבי ונציגי ירדן הצטרפות תוחמץ.

 עדיין שלצערנו חרטום, של הלאווים מעגל בפריצת נוספת חוליה תהיה
 מוליכה נוסחאות של קוסמטיקה אם גם הערבי, העולם במרבית טבועים
תמימים. שולל לפעמים
 למערכת ישראל יצאה שבעבורו במעלה הראשון האינטרס - לבנון

 כינון ולמען כך לשם הצפוני. גבולנו בטחון הוא אש״ף, נגד הגליל שלום
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 חשוב מרכיב בהחלט שהם יחסים לבנון, עם שלום של בסיס על יחסים
 שהושג זה הסכם לבנון. עם להסכם המשא־ומתן את ניהלנו בבטחון,

 הוא ארצות־הברית, בהשתתפות ולבנון, ישראל בין מורכב במשא־ומתן
 לא בו, שנכללו הבטחון להסדרי הסכמנו אנו בעתיד. להסדרים היסוד
 מדיני אופי בעל הסדר של שבתוספת מכיוון אלא אידיאליים, שהיו מכיוון

אפשרי. מינימום בכך ראינו ואזרחי,
 על בלבנון. להסדר להגיע ניתן ההסכם קיום בלא כי מישהו יחשוב אל

 ממשלת ידי על לתוקף ההסכם יוכנס אם זאת. לדעת לכך הצדדים כל
לברכה. הדברים יהיו בו, הקשורים התנאים ויתקיימו לבנון,
 על זרים מכוחות חופשית ועצמאית, ריבונית בלבנון מעוניינים אנו

 ביחסים ולחיות הבטחון להבטחת כנדרש לפעול והמסוגלת אדמתה,
לפעול. נמשיך כך לשם שכנותיה. עם הוגנים
 תינתן באזור כלשהי למדינה כי הדעת, על מעלים ואיננו נסכים, לא
 את שכנה. מדינה לבין ישראל בין הוגנים יחסים של הסדר על וטו זכות

הבטחון. תנאי לכשיובטחו מלבנון נוציא כוחותינו
 על סוריה של המאסיווית הצבאית שנוכחותה זה בהקשר לציין יש

 בסיס שוב להיות תחזור שלבנון הסכנה, את מגבירה לבנון אדמת
 של לתביעתה ותיענה סוריה שתקדים ככל לכן ישראל. על להתקפות

 ללבנון ייטב כן מלבנון, שלה הכיבוש צבא את להוציא לבנון ממשלת
כולו. האזור בכל ויציבות שקט להשלטת ולסיכויים
 בלבנון הטרוריסטית התשתית חיסלנו מאז לומר: ניתן זה פרק לסיכום

 לגבולנו לחזור מוכנים נהיה ואנו אדמתה, על הצבאית בנוכחותנו הכרח אין
 במלחמת התומכת סוריה של נוכחותה מובטח. יהיה הגליל שבטחון ברגע
מלבנון. יציאתנו את מונעת לבנון, מאדמת ישראל נגד טרור

התיכון במזרח נשק

 התיכון, למזרח שהגיע חדש נשק סוג על לבקרים חדשות מתבשרים אנו
 יותר רצחני יותר, הרסני יותר, מתוחכם חדש יבוא כל וכתמיד וכרגיל

 הזורם הרגילים המשחית כלי של הבלתי־פוסק הזרם על נוסף וזה מקודמו.
מהמערב. מטוסים מהמזרח, טילים וממערב: ממזרח זה לאזור

 ולשאול לרגע להיעצר להם ולקרוא האזור לעמי לפנות הזמן הגיע אולי
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 הטירוף מירוץ את להפסיק הזמן הגיע לא האם מתיז עד עצמם: את
 במזרח נשק כלי אנו החסרים תכלית? וכל היגיון כל לו שאין הקטלני,
והמלחמות? האסונות סאת מלאה הטרם התיכון?

 לחיות האזור לעמי הזדמנות תנו שלום. אם כי חסרים, אנו נשק לא
 מריבותיהם את דמים, שפיכות בלי בשקט, וליישב ובשלווה בשלום

 מלחמות יש וערב. ישראל בין לסכסוך רק מתכוון ואינני וסכסוכיהם.
מסוכנים. יותר והרבה זה באזור אכזריים יותר הרבה וסכסוכים

 להפסיק להם וקוראים וממשלותיהם התיכון המזרח עמי לכל פונים אנו
והשלום. המשא־ומתן שולחנות אל ולבוא וההרסני המטורף המירוץ את

 לעמיו תנו זה. מלחמות שבע לאזור הניחו נאמר: הגדולות ולמעצמות
 עמיכם כמו לפחות ובשלום, בשקט חייהם לחיות אפשרות ולתושביו

 תוצרת את לכאן תשלחו אל הידיים. רחבות בארצותיכם שלכם
 להשקיע זה עולם לחלק עיזרו שלכם. המתקדמת הצבאית הטכנולוגיה

תרבותו. ובקידום כלכלתו בפיתוח הטבעיים ואוצרותיו שלו האדם כוח
 ארצות־הברית לבין בינינו ההדוק הפעולה ושיתוף הידידות האמון, יחסי

 גם נובעת זו קירבה כולו. התיכון המזרח של וליציבותו לנו חיוניים הם
 וגם העמים שני בקרב הדדית אהדה של ומסורת משותפים מערכים

 והתמורות המאורעות במבחן שעמדו משותפים אינטרסים ממערכת
 את ולהעמיק לטפח כדי שביכולתה כל תעשה ישראל ממשלת באזורנו.
המישורים. בכל ארצות־הברית עם קשרינו

 ארצות־הברית לבין בינינו פעם מדי המתגלים המדיניות העמדות הבדלי
 הידידות אווירת על מעיבים ואינם ומובנת, טבעית תופעה בבחינת הם

 של ההכרזות המדינות. שתי בין היחסים את המאפיינת האמיצה והברית
 ועל לישראל ארצות־הברית של ידידותה על ארצות־הברית נשיא

 השלום את ומחזקות בישראל העם את מעודדות לבטחונה, מחוייבותה
באזור.

 עמיה בתולדות שמקורם רבים משורשים נובעת אירופה ליבשת זיקתנו
 על שחי עמנו, מבני משליש למעלה שבו זה, לדורנו ועד הרחוק העבר מן

 עם השניה. העולם מלחמת בימי הנוראה בשואה הושמד אירופה, אדמת
 באו השפל ונקודות אירופה, מדינות עם ביחסינו ומורדות עליות היו זאת,

 במזרח הסכסוך בנושאי אירופיות ממשלות שנקטו מעמדות כתוצאה
 ארצות עם ביחסינו שיפור חל שלאחרונה בסיפוק, לציין אפשר התיכון.
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 כאחת. וכלכלית מדינית חשיבות בעלי שהם יחסים האירופית, הקהיליה
 וכדי לעמדותינו לקרבם כדי ועמיהן, אלה מדינות בקרב בפעולתנו נתמיד

עמהם. הפעולה שיתוף את להרחיב
 של בקו ממשיכות ברית־המועצות, של בהנהגתה מזרח־אירופה מדינות
 החריג היא רומניה עמנו. רשמיים ממגעים והינזרות מאתנו התנתקות

 את המשרתים וידידותיים, נורמליים קשרים עמה מקיימים ואנו היחיד,
 חסר הוא כלפינו הנהיגה שמוסקווה החרם המדינות. שתי של האינטרסים

 בני עמים בין ביחסים הנהוגים לכללים בסתירה ועומד ותועלת היגיון
 של לאינטרסים שייגרם הנזק מה להבין מאתנו נבצר תרבות.

 ישראל עם הנורמליים הקשרים את תחדש היא אם ברית־המועצות
 הרוצים מתוכם לאלה ותרשה כיהודים לחיות היהודים לאזרחיה ותאפשר

בארץ־ישראל. ההיסטורית למולדתם לשוב בכך
 התייחסותם מחדש לבחון ברית־המועצות לשלטונות קוראים אנו

 תיעשה, אם כזאת, בדיקה כי משוכנעים אנו היהודי. ולעם ישראל למדינת
התיכון. במזרח השלום סיכויי את ותחזק היסטורי צדק לעשיית תוביל
 מדינות עם הקשרים לחידוש נמרצת פעילות שנים כמה זה מנהלים אנו

 ממשלות בקרב יום־הכיפורים. מלחמת בעקבות שנותקו ואסיה, אפריקה
 ואין לניתוק הצדקה עוד שאין ההכרה גמלה אלה עולם בחלקי רבות

 גם וישרת משרת הקשרים חידוש ערב. מדינות של ללחצן עוד לשעות
 בזמן חיוביות תוצאות תניב זו שפעילות מקווים אנו אותנו. וגם אותם

הקרוב.
 אמריקה יבשת ארצות של המכריע רובן עם טובים קשרים מקיימים אנו

 הקהילות על השלכותיהן זו, יבשת על העוברות התמורות ברם, הלטינית.
 כלכלי פעולה שיתוף של הגדול והפוטנציאל היבשת ברחבי היהודיות

 קשרינו את ולהעמיק להדק אותנו מחייבים מדינות באותן הקיים ומדיני
עמהן.
 אזרחיה של מדינתם איננה ישראל שמדינת לרגע, אף לשכוח לנו אל
 בני כל של מדינתם היא ישראל ומדינת ארצם היא ארץ־ישראל בלבד.
 יהודים למיליוני ומשוועת זקוקה ישראל מדינת הם. באשר היהודי העם

 עתידם למען חייבים, בגולה היהודי העם ובני נכר, בארצות עדיין החיים
ממלכתי. ויעד היסטורי חוק זהו למולדתם. לשוב היהודי, וקיומם

 של העלאתם ללא ייתכנו לא המדינה של בטחונה והבטחת יישובה
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 כל על היהודית, התפוצה של וקיומה מגוריהם, מארצות היהודים מיליוני
 בלי ימים לאורך אפשרי איננו כאחת, ורווחה מצוקה בארצות וסוגיה, גוניה
לישראל. מהגולה מאסיווי עליה זרם

 שערי סגירת של אנושית הבלתי המדיניות נגד ללחום חייבים אנו
 אל כולו, היהודי והעם ישראל מדינת ברית־המועצות. יהודי בפני היציאה

 והמוני ברית־המועצות שערי לרווחה ייפתחו אשר עד ולשקוט לנוח להם
 לשחרר צריך כן לפני לארצם. לצאת יורשו למולדתם הכמהים היהודים

 להתאחד רצונם על אכזרי לסבל שנידונו העליה לוחמי את מבתי־הסוהר
עמם. עם

 לבוא רצונם על בברית־המועצות ולנרדפים ולסובלים העליה ללוחמי
 גאולתכם ויום אתכם אנו אחים, ואימצו חיזקו ברכתנו: היום שלוחה אלינו

בקרוב. יבוא בוא
 והמנועים אכזריים, שליטים בגזירת הכלואים הקרובה, בסוריה ולאחינו

 בודדים אינכם נאמר: ועמם, משפחותיהם בני עם ולהתאחד מלצאת
 מזדהים כולו בעולם היהודי והעם ישראל ממשלת ובסבלכם. בערגתכם

 נאמר וכה לעזרתכם. לבוא כדי ידינו לאל יהיה אשר כל את נעשה אתכם.
 לבוא החופש מהם נגזל שבהן המצוקה ארצות ביתר ולאחיותינו לאחינו גם

אלינו.
 מגיע במלואו, קיים לישראל היציאה חופש שבהן אחרות, מארצות

 מאשר קשה יותר אולי המלחמה שם עולים. של דק קילוח רק אלינו
 של בסכנה הנתון יהודי כל של נפשו על להילחם יש שם המצוקה. בארצות
 זו מלחמה היהודי. העם של מגופו חלילה, והתנתקות, התבוללות טמיעה,

 להיכלל חייבת היא היהודי. העם קיום על המלחמה זאת בנפשנו. היא
 רחבה פעילות מתחייבת כאן המדינה. עדיפויות של הרשימה בראש

 להבקיע אפשר בעזרתן אשר השיטות בכל לבבות כיבוש של ומעמיקה
הגולה. יהודי של ללבותיהם נתיב

ארץ־ישראל בכל התיישבות

 חלקי בכל היהודית להתיישבות נתיבים ולפתוח להבקיע גם יש
 ונצורות רבות עשו בגין מנחם בראשות הקודמות הממשלות ארץ־ישראל.

בנקודות אורות והדליקה יתדותיה קבעה היהודית ההתיישבות זה. בתחום
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 מלאכת אך ובגולן. בערבה ביהודה, ובשומרון, בגליל ומרובות, חדשות
 הווייתנו של הלב היא להיעצר, יכולה איננה היא שתיפסק. אסור זו קודש
להיעצר. יכול אינו חיינו ולב וחיינו,

 הבאות בהתיישבות ענקיות השקעות על מוגזמים מספרים מתפרסמים
 כי במספרים, הפרזות הרבה יש אחרים. לאומיים צרכים חשבון על כביכול

 פרטי שהון לכך זכינו ציבורי. בכסף כולה נעשית איננה בכללה ההתיישבות
 החוף לרצועת מחוץ רבים במקומות חייהם את בונים יהודים וסתם

 הסועדת ליד זקוקה זו שהתיישבות ברור אך המדינה. של הצפופה
שנוכל. ככל לה תושט הזאת היד המדינה. של והממריצה

 וקדרות שחור של סופרלטיווים עצמנו. על אימים להלך מרבים אנו
 הדברים את נראה הבה נפריז. נא אל שלנו. הפוליטי במילון מאוד שכיחים

 אתן. להתמודד שעלינו קלות לא בעיות לפנינו נכון, הנכונים. בממדיהם
 המבחנים בכל לעמוד כדי יכולתו את למתוח החייב קטן עם אנו

 ובכוח לעם, היותנו מאז תמיד היה כך אך לעצמו. שהציב והאתגרים
 את שראה שלנו הדור והתגברנו. יכולנו ההיסטורי וההכרח האמונה

 יכול אינו והגאולה השחרור לפיסגות השואה מתהום התלולים המעברים
 ונוכל, נאמין והתקדמות. ברכה של לעתיד ובבטחון באמונה לצפות שלא
הצלחה כסיפור הוכח היום ועד קומה מאז ישראל מדינת של סיפורה שהרי
כמוהו. מאין

 פי על שהרכבתי הממשלה את הכנסת לפני להציג מתכבד הריני ועתה
כחוק: המדינה, נשיא כבוד על־ידי עלי שהוטל התפקיד

החוץ ושר הממשלה ראש -
והשיכון הבינוי ושר הממשלה ראש סגן -

 שמיר יצחק
לוי דוד

העליה לקליטת והשר והרווחה העבודה שר -
האוצר שר -

 אוזן אהרן
ארידור יורם

הבטחון שר - ארנס משה
דתות לעניני והשר הפנים שר -
שר -
החקלאות שר -

 בורג יוסף
 בן־פורת מרדכי

גרופר פסח
שרה -
והתרבות החינוך שר -
והתשתית האנרגיה שר -

 דורון שרה
 המר זבולון
מודעי יצחק
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הבין־משרדי והתיאום הכלכלה שר - מרידוד יעקב
והפיתוח המדע שר - נאמן יובל
המשפטים שר - נסים משה
והמסחר התעשיה שר - פת גדעון

התקשורת שר - ציפורי מרדכי
התחבורה שר - קורפו חיים

הבריאות שר - שוסטק אליעזר
שר - שרון אריאל
התיירות. שר - שריר אברהם

 של היסוד קווי את ולאשר בממשלה אמון להביע הכנסת את מבקש אני
מדיניותה.

פרסי* לשמעון תשובה

 יהודי מדברי פנינים דלה פרס חבר־הכנסת התיישבות. על דובר הרבה ]...[
 אני "עמנואל". בארץ־ישראל, עיר של הבונים מראשי שהוא ארנרייך, ששמו
 80 לפני שנה, 70 לפני מראיינים היו שאילו פרס, לחבר־הכנסת אומר הייתי

 פתח־תקוה, את שבנו תל־אביב, את שבנו ירושלים, את שבנו יהודים שנה,
 הערים של המדינה, של צביונה על אומרים היו הם מה חיפה, את שבנו
 הערים את בנו שהם בכך זכותם בעתידי המדיני צביונה על בונים, שהם

האלה.
 ארנרייך מר את להשוות רוצה אינני עמרי. ושמו בארץ־ישראל, מלך היה
 אומרים כן, פי על ואף עמרי. המלך גדול, צדיק היה לא הוא עמדי, למלך
 אחד כרך שהוסיף משום למלכותי עמרי זכה מה מפני חז״ל: עליו

שומרון. הכרך ושם בארץ־ישראל,
 ואם עיר בונה מדבריו, פנינים הרבה כך כל שהוצאת ארנרייך מר היהודי
 כאלה ערים ותרבינה בישראל כמותו וירבו עמנואל, ושמה בישראל
ידיו. מעשי בכל ויבורך בישראל
 ביהודה דולרים מיליוני מאות מבזבזים שאנחנו והאשימו לנו, אמרו

 הממשלה ראש ביקש החדשה, הממשלה הצגת לאחר ,10.10.1983ב־ בכנסת הדיון בתום °
קצרות. הערות כמה להעיר
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 התיישבות בעד אתם גם יודעים, שאנחנו וכפי לנו שאמרתם כפי ושומרון.
 שם ירושלים. בסביבות הירדן, בבקעת עציון, בגוש ,1967 לקווי מעבר

חינם? נעשים הדברים שם כסף? עולה אינה ההתיישבות
 כסף, עולה שהיא זה בגלל התיישבות נגד לא שאתם תאמרו, כן, על
 את להחזיר רוצים שאתם מפני ושומרון ביהודה התיישבות נגד אתם

דולרים. מיליוני מאות על תדברו ואל יהודי, לא לשלטון האלה השטחים
 בתביעה זה בנושא דברי את התחלתי ולפולמוס. לוויכוחים נפשי אין

 פרס חבר־הכנסת בזה. לסיים גם רוצה אני לאומית. לאחדות לאחדות,
 תכניתנו. לא תכניותיכם דרכנו, לא דרככם קשים: דברים בדבריו אמר
 נרתעים. איננו אנחנו כן פי על ואף האלו. הדברים את לשמוע היה קשה

 לאומית אחדות שממשלת אומר ואני לאומית באחדות לדגול ממשיך אני
אפשרית. היא

 אני שכם. להטות אותן. להנמיך אלא מחיצות להגביה לא לכם קורא אני
 נמשיך אבל בישראל, ממשלה ממשלה, היום אנחנו חברי. כל בשם מדבר

 אחדות ממשלת - הפוליטי ביטויה ולמען לאומית אחדות למען לפעול
לאומית.
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וארצות־הברית ישראל
 ראש־הממשלה ביקור על ,7.12.1983 בכנסת, הדיון בסיכום תשובה )דברי

בארצות־הברית(

 זממם בביצוע אש״ף מרצחי אתמול הצליחו רבים סרק נסיונות אחרי
 וכדרכם בירושלים, יהודים וילדים נשים זקנים, ופצעו קטלו הם בירושלים.

 באוטובוס שנסעו שלווים באזרחים באכזריות פגעו הם ומתמיד מאז
 המרצחים, ארגון מלחמתם. דרך היא וזאת מטרותיהם הן אלה 4ציבורי.
 בפני הפגין עמו, ובני חבריו של הדדיות ברציחות חודשים במשך שעסק
 על ולעלות אלימות מדרכי להימנע והחלטתו "מתינותו" את כולו העולם

 אחרי גם ימשיכו המערבי בעולם רבים לצערנו, הפוליטי. המאבק דרך
 ערפאת של "ההתמתנות" תהליך על בשקרים להאמין אתמול של הפשע

 את מכירים אנו לרגע. אף עצמנו נשלה ולא השלינו לא אנחנו ומרעיו.
 יסורו לא הם הרצח. תאוות ושטופי התהומית השנאה רדופי אלה, אוייבינו
 ייעלם הזה הזוועתי שהרשע עד בהם ונכה תשיגם ידנו הנפשעת. מדרכם

הארץ. מן
 ההכרח את נוספת פעם מוכיח בירושלים אתמול שהתרחש מה

 נגד בעולם והיציבות השלום כוחות כל של ואיתנה מלוכדת בהתייצבות
 סיכוי של זיק כל ולכלות לשטוף המאיימים באזורנו, והרצח השנאה גלי

ולרגיעה. לשלום
 שליחי ידי על בוושינגטון, שעבר בשבוע שנעשה המשותף המאמץ

 את וללכד לארגן מיועד היה ארצות־הברית, וראשי ישראל ממשלת
 ההרסניים הזרמים על להתגבר כדי הארצות, שתי של והרצון היכולת

והגיוניים. חיוביים לפתרונות ולהגיע באזור, והשליליים

נפצעו. 48ו־ נוסעים ארבעה נהרגו (,6.12.1983) בירושלים באוטובוס בפיגוע •
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 הושמעו זה, אמריקני־ישראלי מאמץ על בכנסת שלשום שהתקיים בדיון
 להם נתונה כך על אופוזיציה. מאנשי גם ועידוד ברכה שבח, דברי גם

 דברי ואף וחשדות, ספיקות ושאלות, תהיות בדיון הועלו גם אך תודתי.
 עם פעולה שיתוף של למידה להגיע הנסיון את מעיקרו ששללו קיטרוג
 בין וקירבה מגע כל לחלוטין ולפוסלים לשוללים בארצות־הברית. ידידינו
 אינטרסים מייצגים הם תשובה. כל חייב אינני - וארצות־הברית ישראל

 בצורך כמונו המאמינים לאלה אך ישראל; טובת עם להם אין שדבר זרים,
 להם שיש אלא ארצות־הברית, עם הדוקים קשרים לקיים העקרוני
 והבהרות. הסברים חייבים אנו להם - ומידותיהם לתוכנם ביחס ספיקות
 של הסיכום דברי את במלואם, הבית, בפני להביא יהיה שטוב וחשבתי

 29ו־ 28ב־ שקיימנו השיחות את לסכם בבואו ארצות־הברית נשיא

בוושינגטון. בנובמבר
 פירוט מכילה ופומבי, גלוי מיסמך היותה עם הנשיא, של זו הודעה

 אלה והרי שהושגו. וההכנות שנדונו הנושאים כל של ומוסמך, בהיר ממצה,
הנשיא: של דבריו

 ראש עם אינטנסיוויות שיחות קיימנו האחרונים היומיים במשך
 של רחבה קשת בהן והקפנו חבריו, ועם שמיר יצחק הממשלה

 של הכלכלי מצבה לבנון, מדיני־צבאי, פעולה שיתוף כולל נושאים
 כפי מאוד, פוריות היו השיחות השלום. תהליך והמשך ישראל

 אישרנו ובעלי־ברית. קרובים ידידים בין שיהיו לצפות שאפשר
 מדינותינו, שתי בין הפעולה ושיתוף הידידות קשרי את מחדש

 ולפתח לחזק הנחושה החלטתנו את והבענו רב, זמן זה הקיימים
לשתינו. המשותפים האינטרסים למען אלה קשרים

 בהם שיש תחומים באותם הפעולה שיתוף את להרחיב הסכמנו
 להודיע שמח אני המדיני־צבאי. בתחום וביחוד אינטרסים, מפגש

 הדרכים את שתבדוק מדינית־צבאית קבוצה להקים שסוכם
 זו קבוצה וארצות־הברית. ישראל בין הפעולה שיתוף להגברת
 שלנו המשותפים האינטרסים על לאיום מיוחדת תשומת־לב תקדיש

 הנושאים בין באזור. ברית־המועצות של הגוברת ממעורבותה הנובע
 משותפים תמרונים משותף, תכנון יהיו בהם תטפל שהקבוצה

בישראל. אמריקאי ציוד והצבת
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 את לחזק שמטרתם קונקרטיים צעדים מספר נקיטת על סוכם כן
כלולים: אלה בין ישראל. של ובטחונה כלכלתה
 הבטחוני הסיוע תנאי את לשפר הקונגרס אישור את לבקש
 בארצות־ פיתוח למטרות הצבאי הסיוע בכספי השימוש לישראל;

 של off-shore רכש למטרות וכן ה״לביא״ מטוס של הברית
 לערוך אמריקאים לקבלנים לאפשר בישראל; המיוצרים חלקים
 הסיוע בכספי להשתמש היתר מתן תוך ישראל, ממשלת עם חוזים

 במערכות־נשק שישולבו ישראליים חלקים לרכישת הבטחוני
ישראל. עם חופשי סחר אזור כינון למען מו׳׳מ לנהל אמריקאיות;

 שם הקיים והאיום לבנון של סבלה היה בשיחותינו מרכזי נושא
 הסובייטית הפעילות את בחנו לנו. המשותפים האינטרסים על

 ריכוז לנוכח לדאגה מקום שיש למסקנה יחד והגענו במזרח־התיכון
 המשותפות, מטרותינו את מחדש אישרנו בסוריה. הסובייטי הנשק

 ויובטח זרים, כוחות ללא ועצמאית, ריבונית מדינה תהיה שלבנון
 מאמץ כל לעשות שיש הסכמנו ישראל. של הצפוני גבולה בטחון

 ו7מה־ ולבנון ישראל בין ההסכם של ביצועו את להבטיח כדי
 נאותים בטחון סידורי להבטחת גבוהה עדיפות להבטיח יש במאי."
 יוכלו כאלה שסידורים מקווים אנו ישראל. של הצפוני בגבולה

בהקדם. להיקבע
 ושכנותיה ישראל בין שלום כינון של הכללית המטרה נדונה כן

 לתהליך היסוד אבן נשאר ומצרים ישראל בין השלום חוזה הערביות.
 1ה־ מן השלום ליזמת מחויבותי את מחדש אישרתי השלום.

 קמפ־ הסכמי את הפועל אל להוציא ביותר הטובה כדרך בספטמבר,
 מתבססת שהיא הבטחון, מועצת של 338ו־ 242 והחלטות דייוויד
עליהן.
 ניכרים הסכמה תחומי נתגלו אלה ימים בשני לראות, שניתן כפי

 חיזוק למען וקונקרטיים ספציפיים צעדים יינקטו מהם שכתוצאה
 ברם הסכמה. בינינו היתה לא שלגביהם נושאים נדונו כן קשרינו.

 האיתן בבסיס לפגוע כדי בהם אין טובים, ידידים בין חילוקי־דעות
הממשלה שראש נכון אל יודע אני בינינו. הקשרים של והמיוחד

ללבנון. שניתנה ההזדמנות -בפרק: ישראל־לבנון הסכם על •
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 תתמיד וארצות־הברית ישראל בין שהידידות לבשחוני שותף שמיר
ותפרח.

 שנשאלתי. השאלות מן לרבות תשובות יש האלה הגלויות במלים
 ודרכי מגמותיו המדינות, שתי בין השיתוף תוכן היטב כאן מוסברים
 הזהים, האינטרסים מודגשים השותפות, של המטרות מוגדרות הגשמתו.

 עליהם להתגבר שיש העויינים, והגורמים המכשולים הם מה בפירוש ונאמר
משותף. ובמעשה אחת בעצה ביחד,

 כל מעורפל. או מוסתר דבר שום משאיר אינו הדברים של הבהיר הנוסח
 וההפגזות ההפצצות - הביקור וסיום אלה דברים השמעת לאחר קרה אשר

 את להציג באו כאילו בירושלים, אתמול החבלני והפיצוץ בלבנון,
 שלום לחיי הכמהה ישראל, להתמודד חייבות שאיתה האזורית, המציאות

 בחלק ויציבות לשלום חיוניים אינטרסים לה אשר וארצות־הברית, ובטחון
העולם. של זה

 על ויתרנו כאילו כלפינו המופנים והחשדות ההאשמות הם מגוחכים
לגרורים. והפכנו הלאומית העצמאות

מבדידות להימנע המטרה:

 את גבו על ונושא ישראל, מדינת של ההיסטוריה את היטב שיודע מי כל
 כל של רצונן נגד קמה אשר ישראל מדינת כי יודע וציפיותיה, דאגותיה
 מאמצים היום, ועד לקיומה הראשון מהיום ועושה עשתה שכנותיה,

 וחזקה גדולה שמעצמת־על מאז ובעיקר בודדת להיות לא כדי אדירים
 של הקיצוניים באויביה לתמוך שלה, מטעמיה החמישים בשנות החליטה
 ועד מהראשון ישראל ממשלות ראשי כל עדים, להביא צריך ואינני ישראל.
האחרון.

 ולשון אומה כל של מדיני מאמץ כל של העיקרית המטרה זוהי והרי
ובעלי־ברית. ידידים ולרכוש בדידות של ממצב להימנע בעולם

 כל כמעט כאשר הבינלאומית, בזירה היום המקובלת התופעה ידועה
 האינטרסים על ביחד המגינות מדינות, קבוצת לאיזו שייכת בעולם אומה

 ואסיה ואפריקה מאירופה - אותן למנות צריך ואיני שלהן. המשותפים
 תלויות שאינן שמסיבות המעטות המדינות אחת היא ישראל ואמריקה.

 לאור מבין בר־דעת שכל ודומני קבוצה. שום עם היום עד נמנית איננה בה
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 עם שלנו המיוחדים הקירבה ביחסי הצפונה הברכה את זאת
ארצות־הברית.

 אחרים חוגים ובכמה בתקשורת מובעת ובאירופה בארצות־הברית
 מבלי לישראל, רבה כה עזרה שהעניקה על ארצות־הברית על ביקורת
תמורה. ממנה לגבות
 שכביכול התמורה את לגלות מחיר בכל ורוצים מחטטים בישראל ורק

 מלאכותי באופן מעלים זאת מגלים אין וכאשר הישגינו, עבור שילמנו
 חיצי את אלה נגד ומפנים שקרים, יסוד, חסרות והשערות סברות

הביקורת.
 מחוייבי חיוביים דברים ולגנות להכתים והרצון אלה חיטוטים לשווא,

מטרתם. את ישיגו לא והמציאות המצב
 ובעמידה בלבנון להן שיש למסקנה, הגיעו פשוט וישראל ארצות־הברית

 במשותף, לפעול עליהן כן ועל משותף, אינטרס - התוקפנית סוריה נגד
מתואמים. למהלכים להגיע ולהשתדל עצה לטכס
 נרצה כאשר מלבנון, לסגת לנו תיתן לא שארצות־הברית החוששים יש
 העבר מן ללמוד ניתן לא האם אלה, חששות בעלי לשאול יש והרי בכך

 מבצע בתחילת וראו: צאו זוז מיוחדת בסוגיה ישראל נוהגת כיצד הקרוב,
 לא וישראל מלבנון נסיגה מישראל ארצות־הברית דרשה - הגליל שלום
 היא כוחותיה, מחדש לערוך החליטה ישראל כאשר מכן, לאחר נסוגה.

 וכן שמעה לא וישראל זו, היערכותה לדחות מארצות־הברית נתבקשה
 אנשים היום באים מדוע ומפליא מתמיה זו, בסוגיה זה נסיון ואחרי נסוגה.

 זאת תעשה לא והיא לסגת, כן להחליט עשויה ישראל שבעתיד למסקנה
 לא היא האם בעבר, ישראל פעלה כך האם ארצות־הברית; התנגדות בגלל

 השחר חסר המאמץ מה לשם והבנתה? רצונה לפי ופעלה החליטה
ולהעכיר? להחשיד
 בלתי ידיעות פירסמו ברית־המועצות של ידיעות וסוכנויות אישים

 של רצונה על סיפרו בברית־המועצות מציאותי. יסוד כל וחסרות נכונות
 בה ולפגוע לברית־המועצות להגיע היכולים ,2 פרשינג טילי לרכוש ישראל

סוריה. נגד למלחמה וארצות־הברית ישראל של משותפות הכנות ועל
 בברית־המועצות אלה ידיעות פירסמו אשר אלה שגם בטוחים אנחנו
 אף עלה לא פרשינג, טילי לרכוש רוצים אנו אין שחר. כל להן שאין יודעים

 מתכוננים אנו ואין ברית־המועצות של שטחה את לתקוף בדעתנו פעם
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סוריה. על למלחמת־התקפה
ברורה. אלה כזבים מפיצי של כוונתם

הסורי האיום הרתעת

 ברור לכולנו בין־גושיים. בעימותים השתתפות של משאיפות רחוקים אנו
 לא כלל כזה שעימות הוא היהודי העם ושל ישראל עם של שהאינטרס

 מעוניינים אינם בארצות־הברית ידידינו שאף מאמינים ואנו יתרחש
 פחד נימת הושמעה הנואמים מן כמה של בדבריהם זה. בעימות

 ודורשים שואלים, הם ולהם, לנו מה בלבנון; במתרחש מהתענינותנו
 רגלה כף חלילה תוציא ולא הבטחוניות אמותיה בד׳ תצטמצם שישראל

אלה. אמות לד׳ מעבר
 בעובדה מקורה בלבנון, הצבאית פעולתנו הרי זה. פחד ותמוה מוזר

 נגדנו, טרור של התקפי לבסיס אדמתה הפכה הצפונית שכנתנו שחולשת
 לבנוניים גורמים עם פעולה לשתף עלינו - זה למצב קץ לשים וכדי

 של הדמים לאנשי רגל מדרך בה יינתן לבל אדמתם, על בעתיד שישמרו
 לבין בינינו הגבול באזור הבטחון בעיית לפתרון הדרך זוהי ודומיהם. אש״ף
 כולנו בזאת והרי בלבנון. שלנו צבאית נוכחות יחייב לא אשר פתרון לבנון,

רוצים.
 נגד התוקפניות תוכניותיה על והערב השכם ומצהירה מדגישה סוריה
 לכל מתנגדת היא כי איתנו, הסכמה לבטל מלבנון דורשת היא ישראל.

 שהיא למרותה נכנעו אשר הטרור לארגוני מבטיחה היא ישראל. עם הסכם
ישראל. נגד לבנון משטח לפעול להם תאפשר

 ופעולות אלה איומים נוכח אדישים להישאר ורשאים יכולים אנו אין
 פעולה לשתף ארצות־הברית עם אפוא הסכמנו אותם. לממש הבאות

הסורי. האיום בהרתעת
 התוצאות את ויביא יקויים הזה הפעולה ששיתוף כדי מאמץ נעשה

המיוחלות.
 להגיע המדיניים מאמצינו את להעריך יודע בישראל שהעם בטוחים אנו

 עצמאות על מלאה שמירה מתוך הגדולה, ידידתנו עם אמת של לברית
 כדי בפניו להציג שרוצים מאיימים מדחלילים יבהל ולא פעולה, וחופש

רוחו. את להעכיר
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 הכלכלי שהסיוע ונחשוב נטעה לבל והמתרים, המזהירים צודקים
 נעזור אם ורק אך לנו, לעזור יוכל זה סיוע צרותינו. מכל יושיענו האמריקני

 סבל גורמים גם ואולי קלים לא היום שהם צעדים, נקיטת ידי על לעצמנו
 בחרנו אשר הדרך יותר. ובטוח יותר טוב לעתיד יביאונו הם אך מסויים,

 ובהגשמת בארץ־ישראל האמונה יחד. גם והגיון אמונה של דרך היא בה,
 אנו המעשיים הצעדים את אבל לרגלינו, נר היא הלאומיים היעדים

חיים. אנו בה והמציאות, ההגיון שיקולי לפי וקובעים מתכננים
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לאומית אחדות ממשלת
(11.9.1984 תל־אביב, התערוכה, בגני החרות תנועת מרכז בישיבת )דברים

 זו ו. ו ה־ לכנסת הבחירות מאז מתכנס שהמרכז הראשונה הפעם ו1
 ואוהדיה, התנועה חברי לכל ובאמצעותו המרכז לחברי לומר הזדמנות

 - לחוד חבר כל ושל כולה התנועה של האדיר המאמץ על והכרה תודה
 חברים רבבות של נדירה התגייסות היתה זאת בבחירות. הצלחתנו למען

 השקיעו אשר - ומאמינות מאמינים וידידות, ידידים וחברות,
 נצחון למען ומאודם נפשם כל את כל־כולם, את במלחמת־הבחירות

 לחיות הרוצה כולו ישראל עם למען ארץ־ישראל, למען הלאומי, הרעיון
 ישראל ואהבת הדדי כבוד אמון, על המבוססת ומלוכדת צודקת בחברה

וסוחפת. כוללת אמיתית,
 את לעולם ישכחו לא זו גורלית במערכה השתתפו אשר מאתנו אלה כל

 דבוקים הלאומי, המחנה חברי כל כולנו, היות של העמוקה החוויה
 עקרונות משותפים, אידיאלים של עזים בחישוקים בזה זה וחבוקים
 היהודית היישות מעומק חיותם השואבים ורגשות תחושות מחייבים,
 מיליונים מיושבת שלמה גדולה, חזקה, ארץ־ישראל לקראת ונישאים
ובמורשתם. בתרבותם בעמה, במולדתם, ודבקים נאמנים יהודים

 מאוד, רחוק היום לנו נראה וזה הבחירות, יום מאז עברו וחצי חודש רק
 כולנו למערכה. הלכנו תנאים ובאיזה נסיבות באיזה זוכרים כולנו הרי אך

 הלכנו התקשורת. של העוינות והשקדים, הסקרים המכשולים, את זוכרים
 צורך והיה בכותל, ראשינו אנו מטיחים כאילו היה נראה לעתים הזרם, נגד

 על באמצעים, דלות על שבלב, חולשות על אלה, כל על להתגבר
 מרשים גדול, בהישג שיצאנו כפי - זו ממערכה יצאנו ואם אווירת־נכאים,

 לליכוד לתנועה, תעודת־כבוד זאת הרי - גמור בנצחון לא כי אם ומפתיע,
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בה. ולהתגאות להתברך כולנו ועל
 הבחירות ביום לנו נתנו אשר בעם הגורמים אותם כל את תמיד נזכור
 ננטוש ולא נשכח לא ואמונתם. מסירותם אהבתם, את לו שקדמו ובימים

 ובעיירותיה, בעריה הארץ, רחבי בכל המוני־העם, את לעולם נכזיב ולא
 והלכו אתנו להזדהות לאספותינו באו אשר ובשכונותיה, בכפריה

 הליכוד ורוממות בידיהם מח״ל פתקי עם לקלפי ובאמונה בהתלהבות
בלבבם.

 את בנו רואה המכריע ברובו אשר בישראל הדתי לציבור אמונים נשמור
 ארץ־ישראל של הדגל את יחד אתו ונשא לרוחו ומבין ללבו הקרוב המחנה

 הארץ ברחבי הגדל הצעיר הדור עם הקשר את ונהדק נחזק ואהבת־ישראל.
וקוסם. גדול לעתיד ושאיפותיו לרגשותיו הביטוי נותני את בנו ורואה
 ויגבר יגדל וכוחם האחרונות, בבחירות ביד יד אתנו הלכו אלה כל

 באמונתנו, ונדבק בדרכנו שנתמיד וככל בעתיד, שתהיינה בהתמודדויות
 כן כוחנו, את נגביר כן - ובכנות בתוקף עקרונותינו הציבור בפני ונציג

ורעיונותינו. תורתנו נצחון את נבטיח

פנימית נשק שביתת

 אחדות ממשלת של להקמתה קראנו כן לפני רב זמן ואף הבחירות לפני
 לא אנו לאומי", שיתוק "ממשלת אותה הגדירו יריבינו כאשר גם לאומית.

 מתוך לאומית, אחריות תחושת מתוך זאת עשינו להקמתה. לקרוא חדלנו
 של מלא פעולה שיתוף על־ידי שרק עמוק שכנוע מתוך האתגר, גודל הבנת

 ולמצוא הקשיים על להתגבר אפשר ובציבור, במשק העיקריים המיגזרים
 כדי תוך הבחירות, מערכת של במהלכה הכלכליות. לבעיותינו פתרונות
 לקריאתנו מאוד חיוביים הדים קלטנו הארץ, ברחבי הרבים הסיורים

 הרווחות התחושות עם המזדהה לעם, הקרוב הליכוד, אחדות. לממשלת
 הם. חד והעם הליכוד שוב: הוכח העם. לדעת הפעם שוב כיוון העם, בקרב

לאומית. אחדות ממשלת ורוצים רצו והעם הליכוד
 הטבעית, היהודית מהנטייה רק לא הזה? הרעיון נובע מניין

 באחדות הרואה ומותקף, נרדף עם של נטייה לאחדות. האינסטינקטיווית
 אנו אין זאת. רק לא אך זאת, גם ועמידתו. להישרדותו הכרחי תנאי

 כיצד וכי המערך. ובין בינינו וחילוקי־הדעות מהבדלי־ההשקפות מתעלמים
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 הנאבקות אסכולות שתי בין זה והיסטורי מתמיד מעימות להתעלם אפשר
 ואין זה, מעימות מתעלמים אנו אין לא, העם? של נפשו על רבות שנים זה

 רעיונותינו על שהוא כל ויתור קט לרגע אף דעתנו על מעלים אנו
 של המדיני־בטחוני המצב של ומפוכחת נכונה שהערכה אלא ועקרונותינו.

 ומאפשרת מחייבת שני מצד הכלכלי המצב ושל אחד, מצד ישראל
 פעולה ושיתוף המדיני־בטחוני בתחום פנימית שביתת־נשק זו לתקופה

הכלכלי. בתחום העם חלקי כל של והדוק אמיץ
 מאזן ולשיפור האינפלציה להדברת הלאומי במאמץ פעולה שיתוף

 חלקי כל של המאסיווית התמיכה בלעדי שכן - הכרחי הוא - התשלומים
 הדחופה במשימה להצליח בישראל ממשלה שום תוכל לא והמשק, העם

הכלכלה. הבראת של והחיונית
 הנוגע בכל השונים המחנות בין מהותיים חילוקי־דעות כמעט אין

 איש כל חייב כן ועל זה. בתחום המתחייבים הצעדים והיקף למהות
 כללית הסכמה קיימת כאשר ברורה: למסקנה להגיע בישראל אחראי

 שיתוף שללא ההערכה מקובלת שני ומצד לנקוט, שיש הכלכליים לצעדים
 לבצע אפשר אי במדינה והמשקיים הפוליטיים הגורמים כל של פעולה
 הכוחות שני בהשתתפות ממשלת־אחדות שרק ברור הרי אלה, צעדים

 החרדים אלה כל זו. משימה לבצע תוכל הפוליטית בזירה המרכזיים
 הקמתה להחיש כדי ביכולתם אשר כל לעשות חייבים הכלכלי לעתידנו

האחדות. ממשלת של והפעלתה
 מאפשרים המדיני־בטחוני בתחום הליכוד ממשלות הישגי אחר, מצד

במדינה. המרכזיים הפוליטיים המחנות בין בעימות הפוגה קיום היום
כיצד?
 אש״ף של לכוחו שהנחלנו מכת־המוות לאחר לבנון: בעיית את ניטול
 - זו במדינה הטריטוריאלי בסיסו וחיסול המוחלט גירושו ולאחר בלבנון

 לכל, ידוע בלבנון. ממושכת צבאית נוכחות לקיים עניין לישראל אין
 שלום־הגליל, את להבטיח שנצליח שלאחר כאחד, ולידידים לאויבים

הביתה. חיילינו את להחזיר נשמח
 הערכתנו את כלשהי במידה לשנות סיבה כל לנו אין זאת עם יחד

 ידע, יותר ונחשף הזמן שחולף ככל להיפך, של״ג. מבצע על והשקפתנו
 מסכנת רק לא ישראל את שיחרר של״ג מבצע כי ויותר יותר מתברר

 סכנה מעלינו הסיר גם אלא וסביבותיה, קרית־שמונה על הקטיושות
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 ליוני שקדמו בחודשים מאיימים ממדים לקבל שהחלה חמורה מדינית
 ופיזורו מלבנון גירושו אש״ף, של הטריטוריאלי הבסיס חיסול .1982

 שללו הטרוריסטי, הארגון יוקרת את הגמידו הערבי העולם כנפות לארבע
 לממדים אותו החזירו בישראל, רציניים פיגועים של אפשרות כל ממנו

 מדיני משקל חסרת בפנים, ומפולגת שסועה טרוריסטית כת של הטבעיים
 משא־ומתן לנהל ותכלית טעם כל שאין העולם מדינות את ושיכנעו רציני

התיכון. המזרח בעיות על זה גוף עם
 ארגון עם מדיני משא־ומתן של מסוכנים נסיונות קטע של״ג מבצע

 ארץ־ישראל לערביי ביותר המשכנעת בצורה הוכיח כך ועל־ידי הטרור
 של במערבה פלשתינית למדינה סיכוי אין כי ובמזרח, במערב ולמדינות

 למחותו נרשה ואל זה גדול מיבצע של המבורך הישגו זה ארץ־ישראל.
ישראל. עם של ההיסטורי מהזכרון
 שום כיום אין הרי לעבר, ביחס הבדלי־הערכה להיות יכולים אם אבל

 בין הלבנונית בגיזרה פעולה שיתוף למנוע העלולים רציניים חילוקי־דעות
 פינוי, של הבעיה בפתרון ומחשבה מעשה אחדות להיפך, והמערך. הליכוד

המיוחל. המעשי הפתרון להחשת תתרום מתאימים, הסדרים אבטחת תוך
 בנושא והמערך הליכוד בין ההשקפות הבדלי מתמצים המדיני בתחום
 בשבע הליכוד ממשלות של מדיניותן עזה. וחבל שומרון ביהודה, הריבונות

 אלה באזורים לבטח יושבת שישראל כך, לידי הביאה האחרונות השנים
 אלה באזורים ומיישבת ישובים מקימה כמדינה, יושבת ארץ־ישראל, של

זאת. עקב ואחרים מדיניים ללחצים נתונה שתהיה מבלי יהודים
 היהודית ההתיישבות כי דעתה, את בפומבי הביעה ארה״ב ממשלת

 בהם, ולחיות לגור ליהודים זכות יש כי בלתי־חוקית, איננה אלה באזורים
מהימים. ביום יהודיים ישובים הורדת על לחשוב מציאותי זה אין וכי

 באותם נוכחותנו עובדת עם בינלאומית השלמה של לתהליך עדים אנו
 להתרכז צריכה זה במיגזר העיקרית המדינית משימתנו מולדת. חבלי

 ובין בינינו בהסכם שנקבע העקרון ובהתמדתו. הקיים המצב בהמשכת
 עזה, וחבל ושומרון ביהודה הריבונות מצב לשינוי יוזמה כל המונע המערך
ובהתמדתו. הקיים המצב בהמשכת המדיני הצורך קיום את לנו מבטיח

 ושומרון ביהודה הליכוד ממשלות על־ידי שבוצעה ההתיישבות פריסת
 בפיתוח הכלכלית ויכולתנו כוחנו מירב להשקיע היום אותנו מחייבת

 הממשלה הקמת על בהסכם שקבענו העקרון הקיימים. הישובים
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 יאפשר שהוקמו, הישובים של ופיתוחם קיומם לאבטחת בנוגע המשותפת,
 שתעמוד הכלכלית היכולת במסגרת פיתוח של זו בדרך ללכת לנו

לרשותנו.
 להקפאת המשותפת הממשלה במסגרת גם אופן בשום נסכים לא

 במקומות חדשים ישובים להקים הצורך בגלל רק לא ביו״ש, ההתיישבות
 בכך. הכרוכה החמורה המדינית המשמעות בגלל בעיקר אלא מסוימים,

 אלה. בשטחים ישראל של זכותה על ויתור פירושה - ההתיישבות הקפאת
 ההגבלות חרף אך ההסכם, במסגרת מסוימות הגבלות עצמנו על נטלנו
והכרתנו. מצפוננו את הנוגדת הקפאה תהיה לא האלה

לומר: ניתן זה פרק בסיכום
 תהיה ולא למיקוח נושא יהיו לא ארץ־ישראל ששטחי נקבע בהסכם א.

מארץ־ישראל. חלק שום על זרה ריבונות
 ארץ־ישראל ברחבי היהודיים השורשים והעמקת ההתיישבות מפעל ב.

הממשלה. של הכלכלית היכולת במסגרת יימשכו
 להסכמי מעבר נחרוג לא יש״ע ערביי עם למו״מ הנוגע בכל ג.

קמפ־דייוויד.
 יאפשרו והבטחוניים המדיניים בנושאים האלה המוסכמים העקרונות

 מירב ולרכז ומעשה אחדות־דעות מתוך לתפקד האחדות לממשלת
ישראל. של כלכלתה בהבראת מאמציה

בישראל הבוחר רצון

 אחדות־לאומית, ממשלת להקים היה וצריך היה אפשר אלה יסודות על
 והבוחר רצה, הגורל אך הבחירות. בתוצאות להתחשב מבלי גם זו, בשעה

 מצומצמת ממשלה להקים אפשרות כל ואין היתה שלא רצה, בישראל
 הצליחו, לא כזאת ממשלה להקמת הנסיונות כל שהיא. מתכונת בכל

 בדרך ללכת כזאת, בממשלה רצה שלא המערך, את גם הכריחה והמציאות
 וחשיפת נוספות, בחירות היא: האלטרנטיווה אחדות. ממשלת של זו

 באלטרנטיווה אלה. לבחירות שיבוזבז בזמן ביותר חמורות לסכנות המשק
 - ממשלה להקמת בתביעתנו צדקנו כי הוכיחה המציאות רצה, לא איש זו

 על היום, גאים ואנו בישראל, והמשקי הפוליטי הכוח מירב ירוכז בה
 ומוקמת. הולכת הלאומית האחדות וממשלת למציאות הפכה שתביעתנו
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 צו יישום לקראת ובהליכתנו הזה הדגל את שבהניפנו משוכנעים אנו
ומדינתו. ישראל עם את משרתים אנו האחדות
 קל יהיה לא ובוודאי קלה משימה איננה - כזאת ממשלה להקים
 פוליטיים יריבים בין יום־יומית משותפת ופעולה דו־קיום לקיימה.

 בהכרח ההכרה אך בלתי־אפשרית, כמשימה לעתים נראים היסטוריים,
 המחנות, בשני המפעמת הכרה הזאת, המיוחדת השעה ובצו ההיסטורי

 את יחד ולנווט המכשולים על להתגבר והתושיה הכוח את לנו תתן
לחופי־מבטחים. המדינה

 ישראל לעם דוגמה ישמש הפוליטיים המחנות שני של האחדות מאמץ
 פינה בכל אחדות ספק ללא יעודד והוא - וחלקיו שכבותיו כל על כולו
 פלגנות של תופעות וימנע יחליש - הישראלית ההוויה של שטח ובכל

מיותרים. וקיטוב
 ישראל של יוקרתה את תעלה זאת ממשלה של שהקמתה ספק אין

 וגורמים אויבים ותרתיע לנו, לדאוג שהתחילו ידידים תעודד בעמים,
 את לעשות תקיפה החלטה מתוך הזאת, לממשלה הולך הליכוד עוינים.

 בעיותיה בפתרון תצליח ולמען הפרעות, ללא כהלכה, תפעל למען הכל
 חרף יצליח כי נקווה והבה האומה בחיי מסוגו ראשון נסיון זהו המדינה. של

 כפל אלא הדדי, ניטרול יניבו לא והאיזון השוויון כי נקווה הבה מורכבותו.
והמדינה. העם לטובת וכושר־ביצוע כוח של

 בישראל, החדשה הממשלה ומוקמת תוקם בצילה אשר האחדות,
 כעל לשמור עלינו שלנו. התנועתיים בתחומים גם אותנו להדריך חייבת
 של להקמתה הביאו ועוצמתה כוחה שרק התנועה, אחדות על העין אישון

 של מלא לאיחוד הקרוב בעתיד להגיע עלינו לכן האחדות. ממשלת
 העבר של בהתפתחויות ומפוכחת מעמיקה הסתכלות הליכוד. חטיבות

 למסקנה הליכוד חלקי כל את בהכרח תביא בעתיד לנו ובצפוי הקרוב
 הליכוד איחוד מלאה. לאחדות השותפות את להפוך האפשרית: היחידה

השעה. צו הוא
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מסובכת מרכבה מלאכת

 הצריכה ואיזון, שוויון על המבוססת האחדות, ממשלת של הקמתה
 עמלה ונאמנים מסורים חברים קבוצת ומורכבת. מסובכת מלאכת־מרכבה

 בלתי עדיין נשארו נקודות כמה השונים. חלקיו על ההסכם חישול על
 זו הרי ועצה, עזרה ללא לבדי, לעסוק חייב הייתי אחד בדבר אך גמורות,
 היתה הפעם האחדות. בממשלת ישרתו אשר שרינו של הרשימה עריכת

 למצוא היה שקשה מפני לא יסורים, רצופה קשה, מלאכה עבורי זאת
 מי את להחליט היה מאוד קשה קשה, להיפך: מתאימים, מועמדים
 הייתי לעתים כי ומתוודה מודה אני לרשימה. להכניס לא מהחברים

 מצוינים, אנשים הם כולם המועמדים ליאוש. קרוב והייתי חסר־אונים
 כל ללא בטוח אני המרכז, ועל עלי ומקובלים נאמנים ונסיון, רבי־כשרון

 אך חברו. על איש להעדפת סיבה למצוא היה מאוד קשה וקשה, סייג,
 אני לבחור. לא ואחרים לבחור באחדים מוכרח הייתי יגונה. לא ההכרח
 ייעלבו לבל בחרתי, לא שהפעם מהחברים בקשה של לשון בכל מבקש

 של שבחו את באריכות למנות יכול אני לכך. התכוונתי לא ייפגעו. ולבל
 הדבר את ואשאיר הפעם זאת אעשה לא לרשימה. נכנס שלא חבר כל

יותר. מתאימה להזדמנות
 משה שרון, אריאל ארנס, משה לוי, דוד שמיר, יצחק החברים: ואלה

קורפו. חיים קצב,
 הודעתי את לאשר מבקש אני תפקידם. במילוי הצלחה להם מאחל אני

הלאומית. האחדות ממשלת של הקמתה על
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המוסכם המינימום על
(1.11.1984 החרות, תנועת מרכז בישיבת )נאום

 תמיד היא להיפך, ידידינו. עם נמנתה לא מעולם גנדי אינדירה וגברת"1
 היהודי העם בשביל טובה מלה מצאה לא פעם ואף לישראל פנים הזעימה

 רצח של הטרגדיה נוכח להתרגש שלא קשה כן, פי על אף ומדינתו.
 גנדי, של המסור ותלמידו הודו של הגדול מנהיגה של בתו גנדי, אינדירה

 נהרו של מכתביו מקריאת התפעמנו נעורינו בימי נהרו. ג׳ואהארלאל
 ישבו אשר אלה כל אינדירה. בתו אל נכלא, בו הבריטי, מבית־הסוהר

 המנהיג דברי את בצמא שתו עמם לשחרור מלחמה בעוון בבתי־סוהר
הבריטי. בכלא רב זמן בילה אשר הנערץ, ההודי

 עתה היא והנה הצעירה, לאינדירה שנשלחו אלה מכתבים על התחנכנו
 אשר המדינה של כשליטה כוחה, בשיא בהיותה ארצה בני בידי נרצחה

אביה. על־ידי רבה במידה שוחררה
 עולם על המאיימת הפוליטית האלימות אימת של חלק הנה זו טרגדיה

 לחזור וחובה פעם לא אמרנו הדמוקרטיות. המדינות על ובעיקר ומלואו,
 משימה להפיק חייבת הזה הנגע עקירת למען המלחמה כי כך, על

 רתיעה, וללא בהתמדה בעקביות, בתקיפות, לבצעה שיש בינלאומית
 גם בעולם. הדמוקרטיות המדינות כל בין ומדויק נאמן פעולה בשיתוף
 חושפות הן ולעתים הטירור, התקפות כל נעלמו טרם ובארצנו באזורנו

בלבבו. אנוש זיק אשר אדם כל המזעזעת מדהימה, חייתיות אכזריות,
 אנשים בינינו יש ואם ובהחלטיות. ביעילות הזה בנגע לוחמת ישראל
 יהיה ניתן בערבים פגיעה של בלתי־מוסמכים במעשים כי החושבים
 מסוג פעולות־הפקר ומטעים. טועים הם הרי הערבי, הטירור את להפסיק

 פוגעות הן האוייבים. בטירוריסטים לא ואף העויין בטירור פוגעות אינן זה
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 הן ומעמדנו. כוחנו את מחלישות הן הזה, השידור על לגבור ביכולתנו
מדינה. כל של קיומה יסוד הממלכתית, בסמכות פוגעות

 על־ידי שנעשה מה לבין היו□ הנעשים כאלה מעשים בין השוואה כל
 לאנשי ועלבון פגיעה בה יש - מדינה היות בטרם הלאומיות המחתרות
 יהודית ממלכתית סמכות של הקמתה למען לחמו אשר ההן, המחתרות

 בישראל; ואשה איש לכל ברור להיות החייב אלף־בית זהו בארץ־ישראל.
 לשלטונות רק מדינה: כבכל והריבונית, העצמאית ישראל במדינת

 העם להגנת בכוח שימוש על להורות והחובה הזכות שמורה החוקיים
והמדינה.

 כמה כי שמעתי יישמר? לא זה בסיסי עקרון אם גורלנו יהיה מה
 והגיעו מעשיה□ על מתחרטים זה מסוג מעשי□ בביצוע מהנאשמים

 נותן זה כי כך, על שמחתי לעזבה. ויש מוטעית היא זו דרך כי למסקנה
מנופינו. תחלוף זו שתופעה תקווה

המפריד לחפש לא

 בלחימה מאמציה מירב את היום משקיעה הלאומית האחדות ממשלת
 והתקדמות. צמיחה של למסלול הכלכלה ולהעלאת האינפלציה להדברת

 מדיניות בעיות כיום ישראל בפני שאין מפני אפשרי הזה המאמץ ריכוז
לפתרונן. כוחנו כל הפניית את הדורשות דחופות, ובטחוניות

 משוחרר למרחב המדינה את ניווטו הליכוד ממשלות שלטון שנות שבע
 המדינית העשייה עם להשלים ואויבים ידידים והרגילו חיצוניים מלחצים

 על־ידי מישהו ינסה אל החיוניים. ענייניה לשמירת ישראל, של והבטחונית
 שכבר מיותרים, לחצים ולהזמין זה רצוי מצב לזעזע זהירים בלתי צעדים

טעמם. לשכוח הספקנו
 כיווניה על התוהים ובעולם התיכון במזרח מדינה אנשי הם רבים

 מה זה, "עובר השואלים רבים הלאומית, האחדות ממשלת של המדיניים
 כזאת ממשלה עם משא־ומתן לנהל אפשר "איך התוהים, ויש טיבו?",
 יש שאכן לדעת חייבים והתוהים השואלים בדעותיהם?" חלוקים שחבריה

 של היסוד בנושאי אך הממשלה, מרכיבי בקרב מדיניים חילוקי־דיעות
 המאפשרת הסכמה מרכיביה, בין רחבה הסכמה יש ישראל מדיניות
שלה. האינטרסים משמר על איתנה לעמוד לישראל
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 האזור ממפת לעקור כדי רבות לעשות ומוכנים לשלום שואפים כולנו
 שהקרבנו והקרבנות ומלחמות, סכסוכים למשברים, והסיבות הגורמים את

 כך על בינינו מחלוקת אין אך כך. על מעידים בקמפ־דייוויד שנים שש לפני
בבטחון. מעוגן להיות חייב זה מיוחל ששלום

 מתנגדת כולה ישראל שממשלת לדעת חייבים ואוייבים ידידים
 כפי 1949מ־ הנשק שביתת לקווי ישראלית נסיגה לכל בתקיפות

 עצמם החושבים אנשים אפילו מאתנו לדרוש לפעמים שמתפתים
 עם משא־ומתן לכל בהתנגדותה איתנה כולה ישראל וממשלת לידידינו.

 מדינות נציגי קרובות שלעתים פי על אף אש״ף, הקרוי הסידור ארגון
 עם מו״מ לנהל שעלינו דעתם מביעים אתנו ידידות יחסי המקיימות

 רואים ישראל ממשלת חברי שכל ספק אין והרי אלה. נפשנו מבקשי
 מרחוק מישהו יש כי אף לעד, ישראל בירת את המאוחדת בירושלים

 עיקרים הם אלה הזה. והקדוש הפשוט הדבר את כך רואה שאינו ומקרוב
 אלה על המדינית, בזירה האמיתי הוויכוח נטוש אלה על אבל אלמנטריים,

 זולתנו. לבין בינינו ואי־ההבנות אי־ההסכמות מבוססות אלה על ובעיקר
 מוליך איננו הוא עוד כל טריטוריאליים, נושאים על גם בוויכוח, סכנה אין

לאלימות.
 ועזה. ביו״ש ישובינו של הגיאוגרפי מיקומם על אתנו מתווכחים אין

 האמת זו הירוק". "הקו שמכונה למה מעבר נוכחותנו עצם על הוא הוויכוח
 מאלה בהרבה פחותים שלנו הפנימיים הדיעות חילוקי אותה. נטשטש ואל

בעולם. מדיניים גורמים ובין בינינו הקיימים
 לנו, החיוני המוסכם, המינימום על ולעמוד ללחום עדיין חייבים אנחנו
 זאת מדינית מציאות חיים. וחפץ שלום שוחר כעם ולבטחוננו לקיומנו
 גם היא אך הלאומית, האחדות ממשלת את ומחזקת מצדיקה מחייבת,
 את בנרות לחפש ולא האחדות, ביסודות לדבוק חבריה את מחייבת
 הדרך רבה עוד והבהירה. הברורה מהמציאות מנוס אין המפריד.

בה. נלך המשותפת,
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הכרחית לאומית השקעה

 החמורות, לבעיותינו ביותר הרצויים הכלכליים הפתרונות למען במאבק
 מאתמול וחטאים בשגיאות האשמות: בשתי הליכוד את להאשים נוהגים

 כביכול שאנחנו והקשיים מהסבל היום ובהתעלמות - הכלכלי בתחום -
 הפתרונות עידוד על־ידי בישראל השכירים ציבור על להביא רוצים

 על האשמותיהם הן חסרות־שחר כי למקטרגים נאמר בהם. שמדובר
מהיום. קיטרוגם - עיניים ואחיזת האתמול

 את להעלות כדי שחלפו השנים במשך שעשינו המאמץ על גאים אנו
 ועזה ושומרון יהודה את וליישב בישראל החלשות השכבות של רמתן

 גרמה היא אם בה. גאים ואנו הכרחית לאומית השקעה היתה זו והגולן.
 בממשלות התחלנו כבר אנו הרי קשות, כלכליות בעיות להיווצרות
 עד לעת־מעבר החגורה והידוק צמצומים התאמה, של בפעולה בראשותנו

 לחזות התחלנו ואף לפעול התחלנו יעדינו. בקיום להמשיך מחדש שנוכל
 רב. זמן מאז בראשונה התשלומים מאזן של בולט שיפור - במציאות

 קנוניה עשה ומי זו. חיונית פעולה הפסיקה הבחירות הקדמת של הקנוניה
 נוספות לבחירות מללכת נמנענו אלה כלכליים קשיים בגלל אנחנו. לא זוז
 האחדות ממשלת של בדרך ובחרנו בהן, לזכות רב סיכוי לנו שהיה אף

 היתה זו כי משוכנעים אנחנו דגלה. את להניף הראשונים שהיינו הלאומית,
 בעיקרי זה לפגוע מבלי יחד בה נלך בה. ללכת שעלינו היחידה הדרך והינה

ולנצחון. להצלחה העיקרי התנאי היא יחד הליכה זה. של אמונתו
 יודעים בהם החלשים ובעיקר השכירים ציבור כל כיום: לעמדתנו ואשר

 הוא החברתי הצדק עקרון לימינם. תמיד ויעמוד עמד שהליכוד יודעים, גם
 הנטל- של צודקת לא חלוקה נרשה ולא אמונתנו, של התווך מעמודי אחד
 ובצדק אמונם ונותנים נתנו אשר ההמונים של האינטרסים את נפקיר ולא

הליכוד. בנציגי■
יחד! בה ונלך נלך בה כיום. שהנה וכפי בעבר שהיתה כפי דרכנו זו
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עמי את שלח
 (18.12.1989 תל־אביב, בברית־המועצות, ציון אסירי ארגון מטעם בעצרת דברים )מתוך

nN נגביר אם ברית־המועצות, יהודי עליית למען מלחמתנו נפסיק לא 
 הקריאה על וליל יומם נחזור אם נתעייף, שחלילה בלי ליום מיום אותה
סיכוי. וישנו תקווה ישנה אז כי - עמי״ את ״שלח

 בראש מתייצבת לעליה, הלוחמים לימין עומדת ישראל ממשלת
 יבואו עוד הם בריה״מ. יהודי כל של ועלייתם שיחרורם למען המאבק

לארץ־ישראל! אלינו,
 - בבריה״מ אחת תנועה רק לדכא הצליח לא הסובייטי הדיכוי מנגנון

 ולא הצליח לא הוא הציונות את ציון. שיבת למען הלוחמים תנועת את
 לעזור עלינו ואולם דיכוי. מכל חזקה היהודי העם של רוחו להדביר. יצליח

 מלחמתם ובעזרה. מוסרית בהזדהות - נוכל אשר בכל הלוחמים לאחינו
מלחמתנו! היא

 הפשרה תהיה לא דטאנט, יהיה לא בבריה״מ, היהודי העם שיחרור ללא
 שערי צריכים בריה״מ, עם ביחסים שיפור כל לפני מערב־מזרח. ביחסי

 מלחמה מכריז אינו היהודי העם לצאת. הרוצים ליהודים להיפתח בריה״מ
 בבריה״מ העמים לכל אלמנטרי. אחד, דבר רק אנו מבקשים בריה״מ. על

 לבריה״מ, מחוץ אחת, מולדת יש היהודי לעם בריה״מ. בתוך מולדת ישנה
 לעם לתת חייבים בריה״מ חוקת של רוחה פי על גם ארץ־ישראל. היא

 שאיננה רק לא בריה״מ ממשלת למולדתו. לשוב זכות בבריה׳־מ היהודי
 למען הלוחמים המעט מתי על מסתערת אם כי זה, מוסרי צו מקיימת
יהדותם.

 נפש, בגבורת שניחנו אחים בבריה״מ לנו קמו הזה בזמן ההם כבימים
 לבוא יוכלו למען גדולה מלכות נגד ללחום קמו מופלא, נפשי בכוח

 במלכות שלחמנו וכשם אז; במודיעין הן היום ולנינגראד מוסקווה לישראל.
 ממשלת של ברשעותה בעוצמה אחינו נלחמים כן שנים, אלפי לפני הרשע

היום. בריה״מ
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לחילוניים דתיים בין
(17.7.85 ישראל״, "אחדות בכנס )דברים

 את שנשא זרם הרוויזיוניסטית בתנועה קיים היה שנה 50כ־ לפני □בר
 שהיטיב הוא ז׳בוטינסקי זאב רחוקים ימים באותם ישראל". "אחדות השם

 שנשא בנאום אמר וכך ולמסורת. לדת תנועתו של יחסה את לבטא
ו:936ב־ בווארשה

 היא הדת הם. פרטי עניין הדת או התורה שהמסורת, נכון, זה "אין
 לחופשים אפילו לכולו, שייכת והיא העם קניין האומה, של רכושה

 אתה אם שואלים ואין שלנו, היא בכך, לכפור אסור שבו. בדעותיהם
 פחות קצת על או מצוות תרי״ג על מקפיד אתה אם לא, או דתי
 התורה רוצה, שאינך ובין בכך רוצה שאתה בין ברור, אחד דבר מזה.
שלך. היא

 מצטברת והקר, הקופא השלג תחת בחורף, כי ידעתם, והרי
 האביב לקראת הקרקע את להכשיר הנבט כוחות עוצמת ומתרכזת

 אפשר - יודע מי והפרחים. השתילים ולצמוח ללבלב יוכלו ובבואו
 ומתכשרת העוצמה מתרכזת האפיקורסות של השלג כפור שתחת
 בעתיד ללבלב האמורים הדת שתילי של ופריחתם לנביטתם קרקע

הקרוב. באביב הקרוב,
 חש אני אך ללמוד, להתחיל השעה נתאחרה כבר עצמי לי ידידי,

 אפשרות ונתנו שער שפתחו אלה עם שנימניתי מאושר עצמי
 המחזיק ביהדות, חלק לאותו החדשה, הציונית ההסתדרות במסגרת
 ישראל" "אחדות קבוצת קיימת היתה ואילולא במסורת. איתנות

 לוחם הייתי היהודי, בעם האמונה את ולרענן לטעת שתפקידה
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 בחוקה הראשון שהסעיף כך, על בווינה היסוד בכנסיית אישית
הדת..." לנושא יתייחס החדשה

 עמדתה כי ודומה הדתי, בנושא גם הטון את בית״ר ראש נתן אלה בדברים
 יחס זהו היא: ברורה ישראל, מסורת כלפי ממשיכיה, ושל תנועתו של

 על לדבר שלא דתיים, אנשים רבבות בתנועתנו ישנם אם כבוד. של טבעי
 בתנועתנו, הדבר הוא טבעי ועיקר. כלל מפליא זה אין מסורת, שומרי

 מתחים ללא אחת, בכפיפה בה דרים וחילוניים מסורת שומרי שחרדים,
 כפי לחילוניים, דתיים שבין זה יחסים שמצב ולוואי הדדי. כבוד ומתוך
כולה. באומה שורר היה בתנועתנו, שורר שהוא

 בימים עדים היינו האחרונה. בעת במיוחד כן, הדבר אין לצערי,
 מתחים להתחדדות האחרונים, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים,

 לפיחות עדים היינו נושאים. של ארוכה בשורה לחילוניים, דתיים שבין
 התחבורה על הרחוב" ב״קרבות היה כך ההדדית. הסובלנות במידת חריף

בבוקר. בשבת "הבימה" בית ליד ההתכתשות או רמות, לשכונת בשבת
 היינו עדים אתמול ורק היום, מסדר יורדים אינם ומדינה דת נושאי

 שהם מה על במחאה אתיופיה, עולי אחינו של המיותר למסע־ההפגנה
הרבנות". על־ידי לרעה "אפלייתם קוראים

 הפשרה, בדרך אלא לחילוניים, דתיים בין המתחים את להפחית דרך אין
 שבו השבת בנושא הדבר הוא כך ההדדית. והסובלנות הזולת רצון כיבוד

 הזכות החילוני ולציבור כרצונם, לקיימה הזכות בשכונותיהם לדתיים
 ברגשות פגיעה בלי לקיימה, שיש חושב שהוא כפי השבת את לקיים

 יכול הפתרון אתיופיה. עולי של גיורם בשאלת גם הדבר הוא כך הדתיים.
 אלה. לקראת אלה לבוא והעולים הראשית הרבנות על באמצע: רק להיות
 שדורשים בכך השפלה או לרעה אפליה של בעיה כל רואה אני אין מצידי

 חלילה אין כי להבין, צריכים האתיופים אחינו טבילה. לעבור מהאתיופים
 זה לבוא הצדדים לשני קורא אני ולכן ולדחותם. לקפחם רוצים וחס

 ולהציג אותנו לפלג שווא למחלוקות ניתן ואל היננו אחים זה. לקראת
 צועדים לכולנו. אחד גורל דבר של בסופו הלא־נכון. באור עולם קבל אותנו

בארץ־ישראל. וכוחנו אחדותנו בחיזוק אנו רוצים אחת, בדרך אנו
 ללוי ששיגר במכתב זה, בעניין ז׳בוטינסקי שאמר דברים לימינו יפים

:1937ב־ ישראל", "אחדות של המייסדים מהאבות ז״ל, יונגסטר
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 שימוש מתוך באה שכינה אין היטב, הבינוני החרדים, "ידידי
 לא עומדים אין השכינה של לרשותה חיצוניים; כפיה באמצעי
 - המצפון ואת הלב את לכבוש היא מבקשת צנזור. ולא שוטרים

 תיתכן לא כן, על הספק. את לאסור לא אך הספקות, כל על לגבור
 בו ושאין הדעה חופש בו שאין ציבור אצל שכינה, מסורת, דת,

 הדת. של בענייניה הנוגעים דברים, אותם על דווקא לוויכוח מקום
 לנשימה כאוויר לדת היא והוויכוח, המצפון שחרות זאת, מהשקפתי

השערה". כחוט אף אסוג לא זאת מהשקפתי -

 הטוב את להדגיש שנועד בעתו, דבר הוא ישראל" "אחדות של זה כנס
 כפי וחילוניים, דתיים שבין הפוליטי בצוותא ובקיום שבמיפגש והיפה
הלאומי. המחנה אחד, במחנה אחת, בתנועה שוררים שהם

 היקר ידידי ובראשם - הדרך מורי הראשונים כל קודם הברכה על יבואו
 ישראל, אחדות של הרעיון את רבות שנים שנשא ליסמן, הרב ומכובדנו

 זה, ראשון ארצי כנס יוזמי גם יבורכו נפשות. לו ועשה קידמו טפחו,
 שהן ולמסורת, לדת החרות תנועת של וגישתה יחסה את לכל הממחיש

הלאומי. מהרעיון נפרד בלתי חלק
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אחדות של מסר
(20.10.1986 הממשלה, הרכבת על בכנסת )הודעה

 הלאומית האחדות ממשלת את הכנסת בפני היום להציג בואי21
 של מליבותיהם שיצאו התפילה מלות באזני מהדהדות השניה, בתקופתה

אחת..." אגודה כולם "ויעשו אלה: בימים רבים יהודים
 האחדות לאומית. אחדות ממשלת - כקודמתה תהיה זו ממשלה
 רעיון את שהגו אלה בלבד. פרלמנטרית נוחות של ענין איננה הלאומית
 הממשלה תקרין וקיומה, הקמתה עצם שע״י וייחלו קיוו האחדות ממשלת

 שיתוף ושל ישראל אהבת של לבבות, קירוב של אחדות, של מסר הזאת
 שכבות כל ובין המדינה של הפוליטית ההנהגה בקרב אמיתי פעולה
 האלה היעדים מן חלק השגנו כבר מסוימת במידה בארץ. הציבור

מעייניה. בראש העם אחדות את תציב אכן שבראשותי והממשלה
 ולהתחשבות הדדי לכבוד תחתור ומקיצוניות, מפלגנות תימנע היא
 והפערים המחיצות בתוכנו. ישראל אהבת את להגביר ותשאף בזולת,
 ומן הוויכוחים מן להתרשם שניתן מכפי קטנים הישראלית בחברה

 הרחב שהציבור ספק לי אין יתרה. להבלטה לעתים הזוכים החיכוכים
 אחד כל זה ובנושא מחיצות, ולהסרת אחדות ליתר ומייחל כמה בארץ

 את המשרת הפקיד בכיתה, המורה - תרומתו את לתרום יכול מאתנו
 מיושבי מכאן, לבוא צריכה הדוגמא אך בבית־החרושת. הפועל הציבור,

הזה. הבית
 של היסוד ולקווי הקואליציה להסכם בהתאם תפעל הממשלה

 .13.9.1984 התשמ״ד, באלול בט״ז הכנסת בפני שהונחו הממשלה

 תקופת של הראשונה המחצית את עתה זה שסיימה האחדות, ממשלת
 ביחסי בכלכלה, מבוטלים. לא הישגים לזכותה רשמה כבר כהונתה,
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ישראל. בטחון ובביצור הערבי בטרור במלחמה החוץ, במדיניות העבודה,
 מר היוצא הממשלה לראש והערכה תודה להביע ברצוני זו בהזדמנות

 השנים, במשך עמי נהג שבה הפעולה ושיתוף ההבנה על פרס שמעון
 נתאפשרו הממשלה שקצרה ההצלחות הבא. בתפקידו הצלחה לו ולאחל
 שלה הרחב לבסיס תודות הלאומית, האחדות ממשלת של לקיומה תודות
 אני כולו. בציבור ממנה שנהנתה הרבה לתמיכה ותודות המדינית בזירה

 להרבות מאמץ תוך יחד, יפעלו הזאת לממשלה השותפים שכל תקווה
כולה. המדינה ולטובת לכולנו המשותפות המטרות למען ואחדות, הבנה
 אל הדרך ארוכה ועדיין והאתגרים הבעיות הקשיים, רבים זאת, עם

שמניתי. התחומים מן אחד בכל הנחלה, ואל המנוחה

ציונית כלכלה גיבוש

 לרמה האינפלציה הורדת תעמוד ראשונה בקדימות הכלכלי, בתחום
 שיקח מי פשרות. תהיינה לא זה בענין המתוקנות. בארצות המקובלת

 הממשלה פרנסתו. באובדן מסתכן מחיר תוספות או שכר תוספות לעצמו
 יבוא בפני השוק סגירת ועל־ידי נוספים תמריצים על־ידי לעזרה תחלץ לא

מתחרה.
 האתגר זה זאת, ועם הכלכלית. הצמיחה חידוש בעיית היא יותר קשה

 גבוהה חיים רמת המאפשר בתוצר גידול רק אינה כלכלית צמיחה האמיתי.
 כל, קודם פירושה, כלכלית צמיחה חוץ. בסיוע התלות וצמצום יותר

 המדינה, של הציוניים יעודיה את למלא לנו שיאפשרו התנאים יצירת
העליה. ובראשם

 לעולים שיאפשרו שינויים באותם להתרכז שיש היא הדבר משמעות
 הוצאה בכל לצמצם כדי להאבק נצטרך בארץ. ולהתפרנס לחיות חדשים

 להקטנת ממשי מאמץ על הדגש את לשים יש הכרחית. שאינה ממשלתית
 חדשים תעסוקה מקומות היווצרות על שמכביד מיסוי אותו - המיסוי נטל

 אנחנו החדשים. העולים ועבור המשתחררים החיילים עבור צעירינו, עבור
 ממשלתית התערבות כל האפשר ככל למנוע שיש הכלל את לאמץ צריכים

 אין אחר, מקרה בכל הזה. הצורך מוכח כן אם אלא המשקית, בפעילות
 שהם לכל, חינם שירותי ולמתן למענקים לתמריצים, לסובסידיות, מקום

הכבד. המיסוי לנטל הסיבה
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 כך אישית. אחריות ונטילת מקוריות עשיה, יוזמה, גילוי לעודד צריך
 לצמיחה לצפות תוכל והמדינה בכבוד להתפרנס עמל אזרח כל יוכל

 וקיימת הוקמה שלשמו הציוני היעד שהיא העליה, ולקידום כלכלית
 כלכלית, מערכת יצירת - הוא עומדים אנו שבפניו האתגר ישראל. מדינת

 שכישוריהם לאנשים הולמים תעסוקה מקומות יצירת שתאפשר
 שבכוחנו יעד זהו כולו. בעולם למבוקשים אותם עושים המקצועיים

להגשימו.
 תנסה שאותה הכלכלית המערכת את לכנות מופרז זה יהיה לא אולי

 על רק לא שתתבסס כלכלה ציונית". "כלכלה בשם לגבש הממשלה
 עלינו שלאורם הציוניים הערכים על גם אלא מוצקים, כלכליים עקרונות

 לא ארץ־ישראל. חלקי בכל התישבות של העליון הערך ובתוכם לפעול,
 יש אחד, ישראל עם שיש כשם למשנהו: אחד ארץ חלק בין נפלה

 עפ״י כאמור אחר ענין כבכל זה בענין תפעל הממשלה אחת. ארץ־ישראל
הקואליציוני. וההסכם היסוד קווי

 תפעל הממשלה שבתוכה. לחלשים בדאגתה נבחנת בריאה חברה כל
 שאינם לאלה מלאים שרותים להבטיח ותדאג החלשות הקבוצות להגנת

 בחברה, הפערים לצמצום הממשלה תפעל כן לעצמם. לעזור מסוגלים
 למובטלים ודאגה האבטלה ממדי לצמצום מיוחדת לב תשומת תקדיש

 וימנעו המשפחה את שיחזקו שרותים יהיו למען נפעל משפחותיהם. ולבני
 נעשה הישראלית. בחברה והאלימות הפשע ולצמצום בילדים, פגיעה

 לאוכלוסיה משיכה מוקדי שיהיו כדי הפיתוח ערי של מעמדן לשיפור
ליושביהן. גאווה מקור שיהיו וכדי הארץ, ממרכז

הטקטיקה על מחלוקות

 של בראשותו ישראל, ממשלת של בידה עלה מאז חלפו שנים מתשע יותר
 סביב והלוחמה האיבה בחומת הראשונה הפירצה את לפרוץ בגין, מנחם
 ארה״ב של בעזרתה מצרים עם נחתמו קמפ־דייוויד הסכמי ישראל. מדינת

 פעלו מאז, .1979 במארס נחתם מצרים עם השלום וחוזה 1978 בספטמבר
 שהוא מצרים, עם השלום את ולהעמיק לייצב כדי בישראל הממשלות כל

 פעלו מאז קמפ־דייוויד. הסכמי על־פי ההסדרים במערכת הראשון הנדבך
 נוספות מדינות תקיף שזו על־מנת השלום, יריעת את להרחיב כדי גם
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 להשתתף מצרים לממשלת ותקרא דרך באותה תמשיך זו ממשלה באזור.
כולו. והאזור העמים שני לטובת אלה מטרות להגשמת במאמץ עמה

 זכר ומעלים הצבאיים הקברות בתי את אלפים פוקדים אלה בימים
 וכאבו אבלו הוא וכאבם אבלם הכיפורים. יום במלחמת שנפלו יקיריהם

 משמעותו את היטב ויודע ושכול מלחמות סבל, למוד עמנו כולו. העם של
 בכמיהתו ישראל עם מאוחד נפשו נימי בכל ברכתו. ואת השלום של

 עמוק טבוע השלום כן, על יתר לו. השכנים העמים לבין בינו לשלום־אמת
 יום בכל השלום אל עיניו את היהודי נושא בכדי ולא עמנו של בתודעתו
 היתה לא לפיכך, בשלום". עמו את יברך ה׳ יתן, לעמו עוז "ה׳ בתפילתו:

 ישראל מדינת כיעד. לשלום באשר בישראל מחלוקת להיות יכולה ולא
 והכואבים הקשים הקרבנות ע״י בשלום הכן רצונה את פעם לא הוכיחה

 שכנותיה, עם השונים ההסכמים במסגרת ברכוש, והן בנפש הן שהקריבה,
בכלל. ועד מצרים עם השלום לחוזה עד

 לנקוט שיש ולשיטות לדרכים באשר בתוכנו מחלוקות ישנן אם על־כן,
 המהות על ולא הטקטיקה על מחלוקות הן אלה השלום, אל בחתירה

 כל עצמנו, לבין בינינו המחלוקת בליבוי ותועלת טעם אין כך משום והיעד.
 חלק על אפילו מקובלת שתהיה הצעה הערבי הצד הציג לא עוד

 תמשיך הממשלה השמרים. על נשקוט לא ואף־על־פי־כן, מהממשלה.
 טוב אך מידינו, היוזמה רסן את נשמיט ולא לשלום דרכים ולחפש ליזום

 או חולשה מתוך השלום אחר רודפים שאיננו רחוקים וגם קרובים שיידעו
 מסוגלים היו לא רבים עמים שבהם המבחנים בכל עמד ישראל עם רפיון.

 ונכונים יותר עוד מחושלים יצאנו הללו הקשים המבחנים ומכל לעמוד,
כעם. יעדינו הגשמת אל ולצעוד להמשיך

 בקשר הלאומית ההסכמה את נאמנה מבטאים הממשלה של היסוד קווי
 את להעמיד תוסיף ש״הממשלה מצטט, ואני בהם, נאמר השלום. להסדרי
 עפ״י השלום תהליך להמשך תפעל דאגתה, בראש השלום שאיפת

 במו׳׳מ לפתוח לירדן ותקרא בקמפידייוויד, עליה שהוסכם המסגרת
 מדינה להקמת "תתנגד שישראל היסוד בקווי נקבע כן לשלום".

 ולא תישא ולא לירדן ישראל שבין ובשטח עזה בחבל נוספת פלשתינאית
אש״ף". עם תתן

 היסוס ללא בעקביות, אלה ולמטרות לקווים בהתאם תפעל הממשלה
 למו״מ להגיע כדי רבים מאמצים השקיעה היוצאת הממשלה רתע. וללא
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 ירדן. עם ובראשונה ובראש שכנותינו, עם מוקדמים תנאים וללא ישיר
 ארה״ב, ממשלת נציגי של בסיועם הממשלה של מאמציה אף על ואולם

 תמשיך הממשלה המשא־ומתן. לשולחן לבוא לקריאתנו נענתה טרם ירדן
 לחיות ולירדן לישראל יאפשרו אשר תנאים ליצור במאמץ לאות ללא

 חפשית התדיינות ללא לכך להגיע נוכל לא אך רעותה. לצד אחת בשלום,
 תחליף לשמש יכול אינו בינלאומי פורום שום פנים. אל פנים וישירה

 לא המחבלים וארגוני ששלום ספק לכל מעל ברור כן ישיר. למשא־ומתן
 המגמה אחר בהתענינות עוקבים אנו ולכן אחת, בכפיפה לדור יוכלו

לאש״ף. זיקה מכל להשתחרר הירדנית
 הפעם הרצחני, ראשו את האש״פיסטי הטרור שוב הרים שעבר ד׳ ביום

 וחיילים. אזרחים ילדים, נשים, - נפש כשבעים ופצע חלל הפיל בירושלים,
 את לעולם ישיג לא אש״ף של הטרור ואילו עונשם. על יבואו הרוצחים
 התקפה בסיסי שם ולהקים בלבנון להתבצר מכנופיותיו נמנע גם מטרתו.

 ומאחלים הי״ד פורת דב משפחת של כאבה את כואבים אנו הגליל. על
מהירה. החלמה לפצועים
 בטרור להילחם ימשיכו הבטחון גורמי יתר וכל הבטחון שרותי צה״ל,
 מדינה כל עם הפעולה ושיתוף התיאום את להגביר כדי נפעל האש״פי.

לחיסולו. עד והבינלאומי הערבי בטרור למאבק להצטרף המוכנים וגורם,
 עזה וחבל שומרון יהודה, של הערבים לתושבים להבטיח רוצים אנו
 אנחנו היהודים. שכניהם עם בשלום דו־קיום של וחיים כבוד של חיים

 אך בעצמם, ענייניהם את לנהל יוכלו אלה רבים שתושבים לכך שואפים
 למיניהם. הטרור מארגוני מוחלטת הנתקות הוא לכך ההכרחי התנאי
 המכשול והוא ולרווחתם, לעתידם הסכנה הוא השונים פלגיו על אש״ף
 ועזה, שומרון ביהודה, ערבים תושבים עם בדברים לבוא יש ולשלום. לסדר

זה. במאמץ להשתתף ומוכנים הטרור דרך את השוללים
 זכויותיהם את ישראל לערביי להבטיח כדי לפעול תמשיך הממשלה

 להפעיל הערבי במגזר ומחנכים ציבור לאנשי פונה אני חייהם. תנאי וקידום
 ישראל ערביי של ונאמנותם זיקתם את להעמיק כדי השפעתם את

 בין גשר של תפקיד למלא הערבים ישראל אזרחי יוכלו כך למדינה.
באזורנו. והשלום ההבנה את שיחיש גשר הערבים, שכנינו לבין המדינה
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הלאומית העוצמה מרכיבי

 שתי ירנן". לעמו "עוז שהשם מבקשים אנו השלום, לברכת לתפילה בסמוך
 לא והעוצמה, הבטחון החוסן, העוז, ללא כי בזו, זו משולבות הבקשות

 העצמי הבטחון ובראשם מרכיבים מספר לעוצמה השלום. בברכת נזכה
 אף בריאה וחברה איתנה כלכלה בעתידנו. והאמונה ביכולתנו, האמון שלנו,

 כוח נוסף. תנאי הם בארץ־ישראל בטוחים גבולות הכרחיים. תנאים הם
 התקפה כל להדוף ושביכולתו ומתנכל אויב כל להרתיע כדי בו שיש צבאי
 יחסים מערכת ולבסוף, הזה. בעידן באזורנו המציאות כורח הוא גם עלינו

 המדינה. של וחוסנה לבטחונה חיונית היא אף ועמוקה רחבה בינלאומיים
 טיפוחם על לשקוד שיש הלאומית עוצמתנו של מרכיבים הם אלה כל

וחיזוקם.
 29ב־ כמותו. ידענו שלא לשיא הגיעה ארה״ב עם יחסינו מערכת

 הבטחון שר ארנס משה מר עם יחד שקיימתי שיחות בתום ,1983 בנובמבר
 הסכם בדבר הודעה רייגן הנשיא פירסם בארה״ב, הממשל ראשי עם דאז
 כינון בדבר והסכם לארה״ב, ישראל בין חופשי סחר אזור הקמת על

 לאחור בראייה המדינות. שתי בין אסטרטגי לשיתוף־פעולה מסגרת
 שבינינו ביחסים כמוהו מאין וחשוב חדש פרק פתיחת זו הודעה היוותה

 הדוקה למערכת התשתית את בכך הניח רייגן הנשיא זו. מעצמה לבין
 האחרונות בשנתיים מאז. והלכה שהתפתחה פעולה שיתוף של ביותר

 למצב הגענו כיום אלה. חשובים יחסים של ובטיפוחם בביסוסם המשכנו
 למתן להגיע ויש רבים, בתחומים בעלות־ברית הן וארה״ב ישראל שבו

 היחסים פיתוח על תשקוד הממשלה זו. יחסים למערכת פורמאלי ביטוי
גבוהה. עדיפות זה לנושא ותעניק הגדולה, ידידתנו ארה״ב, עם המיוחדים
 העולם מדינות שאר עם ביחסינו גם וחשוב ניכר שיפור חל במקביל

 מזרח־אירופה, מדינות עם ביחסינו הראשונות הפרצות נפרצו המערבי,
 גובר בקצב עמנו הדיפלומטיים יחסיהן לחדש החלו אפריקה ומדינות

והולך.
 המזרחי, הגוש מדינות של ביחסן שינוי שיחול לבנו בכל מקווים אנו

 הם דיפלומטיים שיחסים סבורים אנו ישראל. כלפי בריה״מ, ובראשן
 משטרם לאופי קשר ללא בני־תרבות, ומדינות עמים בין קשרים של נורמה

 עם הדיפלומטיים היחסים חידוש את בברכה נקבל לכן ומדיניותם.
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מזרח־אירופה. ומדינות בריה״מ
 לשנות בריה״מ מממשלת לתבוע היהודים כמדינת מחובתנו זאת, עם

 כיהודים, לחיות להם לאפשר בארצה, החיים בני־עמנו כלפי יחסה את
 ונמשיך נוותר לא זו תביעה על למולדתם. ולעלות בני־עמם עם להתאחד

 לעמוד בעולם האדם זכויות למען והלוחמים החופש שוחרי מכל לדרוש
 אשר עד וכמדינה, כעם קיומנו מהות מעצם הנובע הזה, במאבק לימיננו
לרווחה. בריה״מ שערי ייפתחו

לשלום מושטת יד

 במידה נובע העולם מדינות בקרב ישראל של והמתחזק המשופר המצב
 ההבנה מן גם אך המדינה, של הבינלאומי ומעמדה עוצמתה מהערכת רבה

 השלילי היחס גם תרם מעמדנו לחיזוק המדינית. עמדתנו לצדקת הגוברת
 הערביות הנפט מדינות שעשו והשימוש הערבי הטרור כלפי העולם ברחבי
הקודם. בעשור בשיאם היו לו וההזדקקות מחירו כאשר הנפט, בנשק
 את מעריכים אנו להיפך, ועמיהן. ערב מדינות נגד קדומות דעות לנו אין

 שקיים ומאמינים והלשונית, התרבותית במורשת לבינם בינינו הקירבה
 המזרח־התיכון להפיכת שיתרום ושיתוף־פעולה לדו־קיום אמיתי בסיס
 כפי - היום גם לשלום־אמת שכנינו אל מושטת ידנו ופורח. משגשג לאזור

ישראל. עצמאות הכרזת ביום מושטת שהיתה
 היהודי העם של גורלו כולו. ישראל עם של מולדתו היא ישראל מדינת

 בן היותו בשל שנפגע יהודי כל למען נאבק ואנו בגורלנו, כרוך לתפוצותיו
 ישראל עם חזון אבותיו. מולדת לארץ לעלות זכותו ולמען היהודי לעם

 ישראל עם היות ועל שיבת־ציון על הגלויות, קיבוץ על מבוסס
 חזקים איתנים, הארץ, עמי כל בקרב ולתהילה לשם וארץ־ישראל

 אבותינו, ואבות אבותינו בפי שנישאה התפילה וזו יעודנו זהו ובטוחים.
 חורבן מלפני עוד ישראל, נביאי ושאר ויחזקאל ירמיהו ישעיהו, מימי

 ובחלקו הזו המשותפת המורשת בזכות אחד עם אנו הראשון. בית־המקדש
 ואת היעוד את להגשים והמחייבת ההיסטורית הזכות נפלה דורנו של

 עלינו ושומה במהותה הציונות זוהי העבר. דורות לנו שהורישו התקווה
ותוסס. חי לאידיאל אותה ולהפוך אותה ולאמץ לחזור
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לתפוצות קוראה ירושלים,

 הביתה, שובו תפוצותיו: בכל לבני־עמנו הקריאה לצאת צריכה מירושלים
 כדי פתוחות, בזרועות אתכם נקבל אנו מקומכם. היא ארץ־ישראל כי

 הגאולה פרק עמנו, בתולדות והמזהיר הגדול הפרק אל יחד לצעוד שנמשיך
בארצו. ישראל עם של השלמה
 שיהודי כדי לפעול בכוונתנו ישראל, לעצמאות הארבעים יובל ערב
 אפשרי, תחום בכל עמנו הקשרים את יהדקו בישראל, לבקר יבואו העולם

 ננסה בארץ־ישראל. ולהשתקעותם לעלייתם הקרקע את נכשיר ויחד
 להם להביא כדי יהודים, נמצאים שבו בעולם אתר ולכל פינה לכל להגיע

 ולבבותיהם בתיהם את לפתוח ייקראו המדינה תושבי זאת. קריאתנו את
ישראל. תפוצות מרחבי אלינו שיבואו לאחים

 על־פי שהרכבתי הממשלה את הכנסת לפני להציג מתכבד הריני ועתה
 לחוק 15 סעיף לפי כחוק. המדינה נשיא כבוד על־ידי עלי שהוטל התפקיד

המוצגת: בממשלה אמונה להביע מהכנסת מבקש אני הממשלה יסוד

הבריאות שרת - ארבלי־אלמוזלינו שושנה

הממשלה ראש -
החוץ ושר הממשלה ראש מ״מ -
והשיכון הבינוי ושר הממשלה ראש סגן -

 שמיר יצחק
 פרס שמעון

לוי דוד
והתרבות החינוך ושר הממשלה ראש סגן - נבון יצחק

שר -
המשטרה שר -
שר -
דתות לענייני שר -
שר -
והתכנון הכלכלה שר -

-שר
החקלאות שר -
האוצר שר -

 ארנס משה
 בר־לב חיים
 הורביץ יגאל

 המר זבולון
 וייצמן עזר
 יעקובי גד

 מודעי יצחק
 נחמקין אריה
נסים משה

הפנים שר -
והפיתוח המדע שר -
עליה לקליטת שר -

 פרץ יצחק
 פת גדעון
צור יעקב
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 קורפו חיים
 קצב משה
רבין יצחק

התחבורה שר -
והרווחה העבודה שר -

רובינשטיין אמנון
שחל משה

הבטחון שר -
התקשורת שר -
והתשתית האנרגיה שר -

 שפירא יוסף
 שרון אריאל

שריר אברהם

שר -
והמסחר התעשיה שר -
והתיירות. המשפטים שר -

 כל על ישראל, בית כל עמד הכיפורים, ביום אחדים, ימים לפני
 אחד בלב במרומים. היושב לפני שיחו את ושפך הכנסת בבתי תפוצותיו,

 לעירך". וששון לארצך שמחה לעמך, כבוד "תן התפילה: כולנו בפי נישאה
 נהיה עת הרחוק, עברו עם העם מתאחד שוב הסוכות חג של אלה ובימים

 יתן מי רוח. והתרוממות גאולה של לעתיד ומייחל סיני, במדבר לעם
 התעלות של אחדות, של באווירה יעודיה את תגשים הזאת והממשלה

כולנו. עתיד ולמען ארץ־ישראל למען ישראל, כבוד למען מסירות ושל

60



ומדינה עם

שהתבגרה דמוקרטיה - ישראל
(21.10.1986 ירושלים, החוץ, במשרד הרוטציה ביום )דברים

 בראשות אישים חילופי של זה, מעין טקס רבות, דמוקרטיות במדינות
 להסעיר מבלי בפעם, פעם מדי החוזרת שיגרה כמעט הוא הממשלה",

 זהו העולם אומות אצל הדמוקרטי. מההווי חלק זהו הציבור. את ולרגש
 או בפרלמנטים בצוותא יושבים לשעבר ממשלות ראשי לראות נפרץ חזיון

שגרתי. ובלתי רגיל בלתי משהו עדיין זה בישראל בממשלות.
 המשטר ומבחינת מתבגרת, לאט, לאט, שלנו המדינה כי הוא אות

 במגילת ביטויה שמצאה משאלה - העמים ככל נהיה אנו הפוליטי
העצמאות.

האלה. הימים בארועי מיוחד משהו יש זאת בכל אבל
 נחליף המוסכם, הזמן בתום הזה, במועד כי חודש 25 לפני החלטנו
 סיפוק. של מקום זה וקיימנו. הבטחנו זאת. עושים אנחנו ואכן תפקידים

בכבוד. בו שעמדנו מוסרי מבחן זהו
 זו שבדרך הכרה, מתוך נבע עצמו וההסכם הסכם, של קיום רק לא וזהו
והמדינה. העם את לשרת ניטיב

 - תוכיח לטובה עלינו הבאה והתקופה יהיה, כך אכן כי נקווה הבה
 לאומית, אחדות של זו ממשלה בכינון - ישראל לעם עשינו שצדקה

ותיפקודה. קיומה ובהמשכת

 ההסכם פי על באו שמיר ליצחק פרס שמעון בין הממשלה בראשות גברי חילופי •

 החליפו הלאומית, האחדות לממשלת שנתיים במלאות לליכוד. המערך בין הקואליציוני

 שמיר במקום ובא הממשלה ראש במשרד לשמיר מקומו את פינה פרס תפקידים: השניים

החוץ. למשרד
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 בצוות תפקידך מילאת בה הדרך על הממשלה, ראש מ״מ לך, מודה אני
 זו בדרך שתמשיך לך מאחל ואני - שגילית וההבנה ההתחשבות על הזה,

מדינתנו. למען והצלחות הישגים לקראת
 על הסיפוק רגש עם - אחד מצד מעורבים. ברגשות זה לטקס מגיע אני

 כאלה ניתוחים לבצע המסוגלת הישראלית הדמוקרטיה של התבגרותה
 שש עבדתי בו זה בית לעזוב לי קשה - אחר ומצד מיוחדים. זעזועים בלי

ותוכן. עניין מלאות שנים וחצי
 מסורים, אנשים של קבוצה זה בצוות תמצא אתה החוץ, שר ידידי

 ובהתמדה ברצינות ולילה יומם העמלים - וידע נסיון עמוסי רבי־כשרונות,
היום. של בעולם ישראל של קרנה העלאת למען

 מדוייקים בניסוחים הכל לסגנן רגילים פרזות, אוהבים אין הזה בבית
 את להסתיר יכולים הניסוחים אין זאת למרות אבל - המעטה בלשון

 להסיר הישגים, להרבות המוטיוואציות את העז, והרצון הדבקות
המדינה. קידום למען - נגף ואבני מכשולים

 עבודת כאן שיש מפני אולי עוול. נעשה - כאן העובדים האנשים לחבר
התקשורת. אנשי את אליהם המושכים סוליסטים ללא - קולקטיב

 את ממנו להפיק שתדע לך מאחל אני מצויין. מכשיר לידיך מקבל אתה
וההצלחות. התוצאות מירב
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ספרדי" אבל "ישראל,
(19.5.1987 ירושלים, הספרדים, היהודים לכנס )ברכה

 של הראשון הכנס משתתפי לפניכם, להביא לי הוא ולכבוד לעונג

שלי. ברכתי ואת הממשלה ברכת את בישראל, הספרדית הפדרציה
 מבני מורכבת כיום בארץ־ישראל היהודית האוכלוסיה ממחצית יותר
 כשלעצמה זו ועובדה השונות, מוצאו ולארצות לגווניו הספרדי השבט

 מתוך הספרדית. היהדות בקרב ופועם שפעם הציוני, הלהט על מלמדת
 מאות הגעתם, ישראל, ותורת ארץ־ישראל אהבת מתוך זה, ציוני להט
 כגון נוספות, ומפזורות התיכון, ומהמזרח מצפון־אפריקה יהודים אלפי

 המחדשת היהודית האומה ואת המולדת את לבנות ותורכיה, בולגריה
עצמאותה.

 שלו, באוטוביוגרפיה ימיו, בסיפור אשר ז׳בוטינסקי, כזאב גדול לנו מי
 גילגול יש "אם בכותבו: המזרח ועדות הספרדים לשבט שבחים חלק

 וגזע, עם לי לבחור מלמעלה ירשוני - שנית אוולד בטרם - ואם נפשות,
ספרדי". אבל - ישראל (,all right) אולרייט אענה:
 רואה אני הארץ. ברחבי בסיורי לפגוש אני מרבה הספרדים אחינו את
 אותם רואה אני ובמרכז, ובדרום בצפון הפיתוח, בערי אתר, בכל אותם

 המחודשת, המופלאה, השתרשותם את רואה אני החדשה. בהתיישבות
ונרגש. נפעם וכולי המולדת בקרקע

 קליטה עליה, של ודוגמה מופת לשמש ראוי הספרדי השבט
 עילאית ציונית שליחות אותה יעד, אותו של שלבים שלושה והשתרשות,

 מעם תבל, ארצות פני על שפזור מעם היהודי העם בני את להפוך שנועדה
 ומדינה, ארץ לו שיש לעם העמים, ככל נורמלי לעם לאומים, בחסד שחי

 ואת היהודיים חייו את ולטפח עצמו על להגן ויכולת וצבא שלטון
המפוארת. מורשתו
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 הטבעי באופן הזה הציוני הצו את הגשמתם הספרדים, אחינו אתם,
 של תחושה מתוך אמיתי, רצון מתוך אורגנית, פנימית הכרה מתוך ביותר,
 את בניתם בהמוניכם, עליתם הציוני. היהודי ההיסטורי הצו במילוי ההכרח

 ישראל, כלכלת את קידמתם לתפארת, ישובים הקמתם המולדת,
 עצומה תרומה תורמים ואתם תרמתם העשייה, תחומי בכל השתלבתם

לצה״ל. שלנו, המגן לכוח ישראל, לבטחון
 קורנים המזרח עדות בני את הארץ ברחבי בסיורי לראות נהנה אני

 בשנות רובכם בהמוניכם, ארצה באתם מעולם. היו שלא כפי ומאושרים
 זוהי לכם להעניק שיכלה וכל בחיתוליה עדיין היתה המדינה כאשר ',50ה־

 תחת איש היפים, בבתיכם יושבים אתם היום והנה ואוהל. מולדת תחושת
 של דרך עשיתם. ארוכה דרך בחלקכם. ומאושרים שמחים ותאנתו, גפנו

 ובפיתוח השכונות בשיקום החיים, רמת בשיפור רק לא והתקדמות קידמה
 הוא עצום סיפוק השכלה. ורכישת חינוך בתחום במיוחד אלא ערכים,
 בישובים במיוחד המשגשגים, והחינוך ההשכלה את לראות בשבילי

 בתחום היישובים ראשי ששמים הדגש את הארץ, ממרכז הרחוקים
 בנתיבות, או בראש־העין לראות בשבילי הוא מיוחד תענוג החינוך.

 ועוסקים המחשבים על רוכנים ישראל ילדי בבית־שמש, או במגדל־העמק
 לראות בשבילי הוא רב אושר ותרגילים. חישובים של מתוחכמות בפעולות

 המוסדות ספסלי את חובשים המזרח עדות מבני סטודנטים ויותר יותר
גבוהה. להשכלה

 לו הראוי המקום את תפס כבר הספרדי השבט כי ספק, לי אין היום
 נציגיהם את אני רואה נטויה! היד ועוד התחומים, בכל הישראלית בחברה
 עתירי במפעלים באוניברסיטאות, ובמועצותיהן, הערים בראשות בכנסת,

 ההתמזגות זוהי בהתגשמותה, הציונות זוהי ומתרחב. גואה והלב - הידע
להן. שואפים שכולנו והאחדות ההתקדמות זוהי האמיתית, היהודית

נעלמת האפליה תחושת

 זקף במולדת, חיים של ראשונות בשנים כבעבר, שלא כי לומר, אפשר היום
 מקומה ואת ונעלמת הולכת האפליה תחושת המזרח, עדות בני של ראשם

 מה על לכם יש ואכן, העצמיים. והסיפוק הגאווה תחושת תופסת
 ביטוי כולה שכל הנוראה, ההגדרה זו - השניה״ ״ישראל שהרי להתגאות!
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 תופעות עוד. קיימת איננה - המזרח עדות של בעיקר ואפליה, קיפוח של
 מעל נמחקו ממרוקו, או מעיראק העולים כלפי וההתנשאות הפטרונות

 הרצון יותר תופס מקומן את המחשבות. ומן הלבבות מן נמחקו המפה,
 ונעלם, הולך ומצטמצם, הולך העדתי הפער אמת, של אחדות לאחדות,

וספרד. אשכנז יוצאי - כולנו של האחת בארץ ונבנה הולך אחד ועם
 שנה 55 לפני כתב וכך בז׳בוטינסקי. ואסיים בז׳בוטינסקי פתחתי

הספרדים: היהודים של העולמית ההתאחדות בבטאון

 יתרונותיו יש מחלקיה אחד לכל גדולה. אומה בכל שונים גוונים "יש
 להשקיע בלי לפתח צריך כמדומני, אלה, ואת לו, המיוחדים
 כללי... כיור איזה בתוך ואחד אחד שבכל ה׳למינהו׳ את ולהטמיע

 ולהיפך. אשכנזי, של בפסנתרו שאינם ספרדי של בכינורו נימין יש
 יותר ומרץ החמדה בחריפות מצוייד כשהוא מהגיטו יוצא האשכנזי

 הגוף בריאות אותה יש שלספרדי בזמן ישראל, עדות בשאר מאחיו
 המטרה, אל וקולע ישר מבט אותו פנימי, ובטחון שקט אותו והרוח,

 דומה? היא למה אומה גאליציה... או רוסיה לבני כך כל שחסרים
לנבל". מיוחד ותפקיד לחליל מיוחד תפקיד בה שיש לתזמורת

 גוונים שיוסיפו חדשים, צלילים יעלו זה מרשים מכנס כי לכם, מאחל אני
 ננגן אמיתית, בהרמוניה פנימית, באחדות ויחד, התזמורת, לנגינת נוספים

 ישראל בני לקליטת והמתחזקת, הבונה לציונות מתנשא מזמור שיר
ישראל. ולאהבת
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יהודית-דרוזית ברית
(18.4.1988 ישראל, לעצמאות שנה 40 לכבוד בג׳וליס, הדרוזית, העדה בני בפני )נאום

 שנה 40 לכבוד בג׳וליס, זאת בעצרת להשתתף לי הוא ולכבוד לעונג

 וברכתי הממשלה ברכת את הדרוזים לאחינו ולהביא ישראל, לעצמאות
 האמיצה הדרוזית, העדה ובני - ולאזרחיה למדינה חג זה, חג ביום שלי

בכללם. והמפוארת
 של הדרוזים לאזרחיה והישגים קידמה שנות 40 הן עצמאות שנות 40

 החיים תחומי בכל הכלל מן יוצאת השתלבות של שנה 40 הן אלה ישראל.
 דתית כעדה הדרוזים של מעמדם קידום ושל אחד, מצד בישראל, והחברה

 אחים שברית לכך, שהביאו הן אלה עובדות שתי שני. מצד עצמאית,
 שתרומתם הדרוזים - לדרוזים היהודים בין שוררת אמת של ברית נכרתה,
 בכלל היחסי למספרם ומעבר מעל היא ולשיגשוגה ישראל לבטחון

בישראל. האוכלוסין
 המוסלמית. השיפוט למערכת כפופים הדרוזים, הייתם, המדינה קום עד
 הדתית המועצה והוכרה העצמאי, הדתי מעמדכם הוכר 1957 מאז

 הרוחנית ההנהגה בראש העומד טריף, אמין שייח׳ של בראשותו הדרוזית
]...[ שנה 60כ־ זה בארץ־ישראל הדרוזית העדה של

המדינה בבניין שותפות

 את לתאר כדי בו שמשתמשים דמים", "כרית הביטוי הוא המפורסמות מן
 למען שנשפך הדרוזי הדם ואת בארץ־ישראל לדרוזים היהודים בין הקשר

 בישראל העם יתייחד כאשר יומיים, בעוד ואכן, ובטחונה. ישראל עצמאות
 עם הדרוזית העדה בני גם יתייחדו ישראל, מלחמת חללי בניו, זכר עם
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 בטחון למען חייהם, את ביותר, להם היקר את שמסרו הלוחמים, בניהם
 הנופלים זכר עם הזכרון ביום מתייחד כולו ישראל עם ישראל. מדינת

 - העזה וללחימתם העילאית להקרבתם מצדיע כולו ישראל עם הדרוזים,
המולדת. בהגנת

 ברית על גם לדבר ברצוני זה ביום מדובר. דמים בברית רק לא ואולם
 שותפות שמשמעה: ברית בארץ־ישראל, כאן לדרוזים, יהודים בין החיים
 של החיים תנאי קידום ומשמעותה: המדינה, בבניין שותפות גורל,

המלא. ושוויונם כפריהם, וגידול שיפור הדרוזים,
 קיפוח של תחושות הדרוזים בקרב שררו שנים במשך כי אני יודע

 וקיימת שרירה כשנה זה אבל בלתי־מוצדקות. ומהן מוצדקות מהן ואפליה,
 זוהי ארנס. משה פו־ופ׳ השר הדרוזים ידיד יזם שאותה הממשלה החלטת
 הלכה ומימושו הדרוזית האוכלוסיה קידום בדבר היסטורית החלטה
 הממשלה משרדי על חובה מטילה זו החלטה ]...[ שיוויונה של למעשה
 בצורה תמריצים הדרוזיות ולמשפחות הדרוזיים ליישובים להעניק השונים

 כדי חינוך, מיבני הקמת והמלאכה, התעשיה עידוד לדיור, משכנתאות של
 והרחבת מקצועית, להכשרה תכנית הפעלת בכיתות, המחסור על להתגבר
הרווחה. שירותי

 ארבעים בעוד לא לביצוע נועדה נוספים, סעיפים הכוללת זו, החלטה
]...[. נעשתה כבר וההתחלה הקרוב, בעתיד אלא שנה,

במזה״ת ברזל כלל

 כי הברזל, כלל את יודעים בשנים, מאות זה באזור החיים כמוכם, מי
 הם כי קיימים הדרוזים קיים. שאינך או חזק, שאתה או התיכון במזרח
ונדיבים! גאים אמיצים, חזקים,

 מדינת הראשונות. שנותיה בארבעים זו עובדה למדה ישראל מדינת
 של רגעים חולשה, של גילויים לעצמה להרשות יכולה איננה ישראל
 איננה ישראל מדינת להשמדתה. ונסיונות תוקפנות שמזמינים ריפיון,
 עד בו תלחם היא ראשו. את להרים האש״פי לטרור להרשות יכולה

 קיומה את תבטיח אויביה, את תרתיע חזקה ישראל מדינת רק תורמה.
השלום. את ותקדם

 - להם קוראים אנו וכאשר לשכנינו, שלום של יד מושיטים אנו וכאשר
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 לדון כדי עמנו, הישיר המו״מ שולחן אל לבוא - שבגליל מג׳וליס מכאן, גם
 אלא חולשה, מתוך לא זאת אנו עושים היהודי־ערבי, הסכסוך על־פתרון

וסבל. צרות יזמין רק זו, לקריאתנו אחר פירוש כל עוצמה. של מעמדה
 שאיפות כנות כמה עד היטב יודעים ישראל, אזרחי הדרוזים אתם,
 את מקרוב יודעים אתם ישראל; ממשלת ושל בישראל העם של השלום

 והאחווה הברית שהרי ובלבנון. בסוריה אחיכם למען גם לשלום מחויבותנו
 לנגד תמיד תראה ישראל ישראל. לתחומי מוגבלת אינה היהודית־דרוזית,

כולו. במזה״ת - הדרוזית העדה בני כלל טובת את עיניה

אצילות של מורשת

 הדרוזי, לנוער ראשונה ברכה מיוחדות. ברכות בשתי לסיים לי והרשו
 אתם, הדרוזית". המורשת "שבוע - חשיבות רב ארוע אלה בימים המקיים

 העם, צבא לצה״ל, בתרומתכם עצמכם את הוכחתם העדה, צעירי
 להילוך נכנס היום גאוותנו. - גאוותכם שעליו המפואר, הצבאי בשרותכם

 בתחומים - במדינה החיים מערכות בשאר השתלבותכם תהליך גבוה
 במיוחד דואגת ישראל מדינת השונים. ובמוסדות והחברתיים הפוליטיים

 בעדתם גאים שיהיו כדי המשכילים, דור הדרוזי, הצעיר הדור לבני
 של מורשת טיפוח משמעו הדרוזית, המורשת טיפוח כאחת. ובמדינתם

 והמולדת. הכפר אהבת של עדתית, גאווה של נעלים, ערכים של אצילות,
 תסייע ישראל ממשלת לשמוח. מה ועל להתגאות במה לכם יש ואכן,

 אתם לעדי־עד. שתתקיים כדי הדרוזית המורשת את לטפח בידיכם
 העדה של וליכודה חוסנה על תשמור והמורשת - המורשת על תשמרו

הדרוזית!
 את תחוגו בישראל, העם כלל של העצמאות יום לאחר הבא, בשבוע

 כפולה ברכה המזמינה מועדים סמיכות זוהי שועייב. נבי חג המיוחד, חגכם
 רוח התרוממות של חג שמח, חג בישראל: הדרוזית העדה לבני ומכופלת

 ובהר הדרוזים בהר ובגולן, בגליל בכרמל, - הם באשר אחיכם ולכל לכם
הלבנון!
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ישראל-אמריקה המפגש
(21.12.1988 תל־אביב, באוניברסיטת קירקפטריק״, ב״פורום )דברים

 לנשיא נשואות היהודי העם עיני היו שנה ארבעים לפני אלה בימים
 היהודי הישוב במחנות, המתינו אירופה שואת שרידי ולממשלתו. ארה״ב

 הכוח את לשבור כדי להתארגן התחילו והערבים הבריטי בשלטון נאבק
 שבועות שלושה עצמאותו. את לכונן היכולת את ממנו ולמנוע היהודי
 לישוב ולאפשר ארץ־ישראל את לחלק האו״ם עצרת החליטה לכן קודם

 שהחלטת ברור היה אז כבר אך העצמאית. מדינתו את להקים היהודי
 ולזכות להתגונן להתארגן, הישוב יצליח לא אם מתה אות תישאר האו״ם

ארה״ב. של זו וביחוד בינלאומית, בתמיכה
 מחברי רבים עם ביחד הוגליתי שאליה בגלות, אז הייתי עצמי אני

 ,1948 במאי 15ב־ המדינה להכרזת עד השנה, מחצית במשך למחתרת.

 שמנתה היהודית, האוכלוסיה ראשית, רבה: משמעות בעלי דברים שני קרו
 ארה״ב שנית, להכריעה. ניתן שלא הוכיחה נפש, אלף 600מ־ יותר לא

 האחרון ברגע אך היהודית, העצמאות לתקומת עורף להפנות עמדה
טרומן. הרי האמריקאים, הנשיאים מגדולי אחד של בזכותו כיוון שינתה

 פורומים של החלטות או או״ם, החלטות בזכות קמה איננה מדינה
 עצמאותו, את להשיג מאודו בכל רוצה איננו עם אם כלשהם. בינלאומיים

 היפות ההחלטות שכל הרי - זה יעד להגשים כדי קרבן, לכל מוכן איננו אם
הנייר. על תשארנה
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לישוב עידוד זריקת

 זריקת היתה הקמתה, ביום ישראל, במדינת טרומן הנשיא של הכרתו
 דבר קרה והנה - כולה העולם וליהדות במצור הנתון לישוב עצומה עידוד

 כולל בה, הכירו מעצמות של ושורה המדינה שהוכרזה ביום פרדוכסלי:
 של שכנותיה ערביות, מדינות שבע מלחמה עליה הכריזו ובריה״מ, ארה״ב
 תושבי אך ולחסלה. להכריעה כדי צבאותיהן ושלחו הקטנה, ישראל
 קטנה כמה ידעה שההנהגה אף ועל עצמי. בבטחון נסוכים היו כבר המדינה

 הרגשת - הפולשים הצבאות לעומת צבאה של ההגנה יכולת ומוגבלת
 של בסופו שהכריעה היא ואולי וגברה התפשטה בציבור העצמי הבטחון

מוגמרת. לעובדה היתה ישראל ומדינת הובסו הפולשים הקרב. בשדה דבר
 הרוח נצחון היה 1948 בשנת ערב צבאות על ישראל נצחון רבה, במידה

 מלחמת מאז האמריקאי. העם לבין בינינו המפגש נקודת וכאן הכוח. על
 עם ארה״ב התמודדה הבריטי, הקולוניאליזם מעול האמריקאית השחרור
 ודמוקרטי חופשי עם מוסריות, דילמות גם בפניה שהציבו רבים אתגרים

 ביחסיו כלשהי בעיה לפתור כדי צבאי לכוח להזדקק שש איננו
הבינלאומיים.

 בניו את לשלוח פעמים כמה האמריקאי העם נקרא תולדותיו לאורך
 עמה ארצות־הברית, מולדתו. מאדמת מרוחקים לאזורים גם למלחמות,
 של חזק מרכיב בה שאין מטרה למען ללחום מוכנים היו לא וממשלתה

 היטב ומבינים ריאליסטים כולנו האדם. בחופש אמונה ושל צדק של מוסר,
 כלכליים צבאיים, - שלה הלאומיים האינטרסים למען פועלת שארה״ב
 הוא תולדותיה לאורך דרכה ואת אותה המייחד הדבר אבל ומדיניים.

 היא אם אלא בינלאומי, עימות לשום להתגייס מסוגלת איננה שהיא
ונשגב. צודק עניין למען פועלת שהיא משוכנעת
 אנו, גם בעצם כי לבנו. את שובה האמריקאית במדיניות זו תכונה
 בדרך ללכת חובה בהרגשת לבנו עומק עד חדורים שלנו, הקטנים בממדים

 הפיסגה במפגש האדם" "זכויות לעניין ארה״ב שעשתה ההבלטה זו.
 המרכיב לעין בולט תמיד לא לכך. מובהקת דוגמא היא בוושינגטון האחרון
 במלחמתנו למשל, לנו שקורה כפי ומורכב, מסובך לעתים הוא המוסרי.

 שהם אלים מאבק של הצורות בכל אלה, ארגונים הטרור. ארגוני עם
 ונסיונות כאלה אתגרים מול חופש. כלוחמי להופיע מנסים נגדנו, מנהלים
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 המוצר שהם - תדמית לשיקולי להיכנע לא עלינו האמת, את לעוות
התקשורת. אמצעי של המובהק
 אנחנו כאשר פורמאלי, מלחמה במצב מדובר אין כאשר מחריף הקושי

 המידה אמות על־פי ולפעול נורמלית בצורה המדינה ענייני את לנהל רוצים
 פתוחים ומחדליה מעשיה וכל החוק על־פי הפועלת מתוקנת, מדינה של

 גוליבר של לתמונה המצב דומה התקשורת. אמצעי של ולצפיה לביקורת
 רגליו ושתי אחת יד כאשר ננסים, עשרות עם לעימות הנכנס הענק,

 לננסים הנטפל בריון שהוא הזמן כל לו מדקלמת ומקהלה כבולות
חסרי־ישע.

ישראל שהפיקה הלקחים

 וגם פעמיים, ולא פעם לא הזה הנסיון את עברה כבר ישראל מדינת ובכן,
לקחים. מהם הפיקה

 אם גם שלנו, הדמוקרטי והשלטון החיים אורח על נוותר לא - ראשית
כך. על מחיר לשלם נמשיך

 להשליט נמשיך לכן היפה. לתדמית קודמים והסדר הבטחון - שנית
 צלמים בשטח ישנם אם גם שלנו, הבטחון כוחות באמצעות וסדר חוק

 על לסמוך אי־אפשר כי לכל ברור אם וגם פעולה. כל הסוקרים וכתבים
 מעבר השלילי את יבליטו ולא באחריות ינהגו שהם התקשורת אמצעי

סבירה. לפרופורציה
 האש״פי הטרור - העכשווי הפוליטי למישור עובר אני וכאן - שלישית

 מטרותיו חיובי. או ייצוגי גרעין או תכונה כל נעדר עמו מתמודדים שאנו
 איננו הוא הרציונלית. הפוליטית המשוואה מן אותו הוציאו פעילותו ודרכי
 בהסדר המעוניין כלשהו תקשורת או מדיני רציני, גורם לו שיאזין ראוי

 בכל ומונעת. אקטיווית פעילות על־ידי כלפיו, נוהגים אנו וכך ובפתרון.
כן. לעשות משתדלים אנו להכותו, שניתן עת ובכל מקום

 האוכלוסיה של הדומם מהרוב הטרור את לבודד צריך - רביעית
 ומי סביר. מדיני לפתרון ולהגיע תקין חיים אורח לחיות המעוניינת

 איננו חופשי, איננו השגתו, ודרכי השלום על עמנו ולדון לשבת שמסרב
עקרוני. באופן לו מתנגד אף או השלום מן חושש דמוקרטי,

 ההכרה היתה לרעותה, האחת וארה״ב, ישראל את שקירב שמה דומני
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 ששתיהן וההכרה שמניתי, לדילמות דומה בצורה מגיבות המדינות ששתי
 ישראל אם בין הבינלאומית. במערכת המיתרס של צד באותו נמצאות

 אין לאו, אם ובין החופשיות המדינות של לברית פורמאלית קשורה תהיה
 איום בפני יעמוד אם החופשי העולם של לימינו תתייצב שהיא ספק שום
 ארה״ב את ששירתה קירקפשריק, ג׳ין הגברת הטוטליטריזם. מצד

 קרוב, מנסיון אל־נכון יודעת מזהירה, כך כל בצורה באו״ם, ארצה כשגרירת
 בפני המובאים הבינלאומיים בנושאים ארה״ב עם ביחד הצביעה שישראל

 הקשורות נאט״ו מדינות כולל בעולם, אחרת מדינה מכל יותר האו״ם
 פוליטי. סחר־מכר של ממניעים נובעת איננה זו עמדתנו ארה״ב. עם בברית

 היא כאשר גם שארה״ב, הכרה ומתוך עקרונית גישה מתוך נובעת היא
 רבים ועמים החופשי העולם מנהיגת היא אחר, או זה טקטי בצעד טועה

 משעבוד לצאת להם שתסייע כדי אליה, עיניהם נושאים העולם ברחבי
ולחופש. לדרור וממיצר

 עצמאות לפני שנים מאה ,1848 בשנת שכבר זה, בהקשר נזכר אני
 קרסון וורדר בירושלים האמריקאי הקונסול פרש במולדתו, ישראל

 החקלאי היהודי הישוב את להקים יהודים של הנסיון על חסותו את
 הציונית התנועה שקמה לפני שנה כחמישים וזאת בארץ־ישראל, הראשון

 הקונגרס קיבל ,1922 ובשנת הרצל. תיאודור ד״ר של בהנהגתו המודרנית
 בארץ־ישראל היהודית המולדת הקמת בזכות פה־אחד החלטה האמריקאי
 חבר־הלאומים מידי קיבלה שבריטניה שנה באותה וזאת דאז(, )פלשתינה

הזאת. הארץ על המנדט את

הפיך בלתי תהליך

 המדינה, להקמת הארבעים שנת של בסימן מתקיים זה שכינוס מכיוון
 שחלפו, השנים ארבעים על לאחור במבט רק לא אתכם לשתף רוצה הייתי
שלפנינו. שנות־דור לעבר לפנים, במבט גם אלא

 ממדרגה מהפכני ארוע הוא זאת ארץ על הישראלית הריבונות חידוש
 של אקט איננו זה היהודי. העם של עתיקות־היומין בתולדותיו ראשונה

 טרנספורמציה, זו בעינינו במקרה. לכאן שהגיעו יהודים של קטן קומץ
 בכל מושבו, מקומות בכל היהודי העם של ועתידו מצבו על שהשפיעה

 הוא אחד לעם שוב והפיכתן הגלויות קיבוץ תהליך העולם. פינות
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 פעולת עם ביחד לכן, בעולם. יהודים שיהיו זמן כל יימשך הוא בלתי־הפיך.
 זכויותיו למען להיאבק נמשיך שלנו, וההתעצמות הפיתוח ההתבססות,

 כמו בארצות ובסכנה באיום הנתונה יהודית קהילה וכל יהודי כל של
 שלהם היסוד זכויות למען ניאבק וברה״מ. איראן תימן, סוריה, אתיופיה,

 כדי הכל לעשות נמשיך בה. ולהתיישב לישראל לעלות זכותם ולמען
ומועילים. פעילים לאזרחים וייהפכו בחברתנו שייקלטו
 תעמולה, לצורכי ולא חולשה מתוך לא שכנינו עם לשלום יד נושיט

 שלום עולמנו. והשקפת אמונתנו את משקף לשלום שהרצון כיוון אלא
 רצון של יוצא פועל להיות חייב שלום אך מלחמה. כל על כמה פי עדיף
 מתוך כוח, עמדת מתוך מו״מ לנהל חייבים אנו הצדדים. שני של הדדי

 מו״מ עמנו לנהל השני לצד תמריץ יהיה לא כן לא שאם פנימית אחדות
לשלום. אמיתי

 מן חורגת הדמוקרטיים העמים ולמשפחת החופשי לעולם השתייכותנו
 מנהיגת עם שלנו כתובה הבלתי שהברית מכאן והאזורי. המקומי התחום
 ארצות־הברית של הקונגרס ובלתי־משתנה. שורשית היא החופשי העולם

 הפעולה שיתוף הזאת. במציאות הכרה לקראת צעדים כמה צעד כבר
 לעודד יש וגוברת. הולכת במידה זאת מבטא המדינות שתי בין האסטרטגי

 ובלתי־משתנה טבעי חלק תהיה הברית שבה לנקודה שנגיע עד זה תהליך
 יתחלפו אם גם לארה״ב. ישראל בין הדו־צדדיים היחסים במערכת

 אחת עובדה חייבת במדיניות, תמורות ויחולו אינטרסים, ישתנו ממשלות,
 חופשיים הם ובארה״ב בישראל שהמשטרים זמן כל מתמדת: להיות

 דעות חילוקי יהיו אם גם ויציבה. אמיצה ביניהן הזיקה תהיה ודמוקרטיים,
 ישנם וכאלה - השלום ולתהליך באזור למתרחש הנוגעים בנושאים בינינו
 עולם השקפת של האיתנה בתשתית יפגעו לא אלה - בעתיד גם ויהיו

 ושל העמים שני בין אמת ידידות של משותפת, אסטרטגיה של קרובה,
 ולשלום יותר טוב לעולם והשאיפה זהים, ערכים למימוש משותפת חתירה

כולה. לאנושות
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המפריד מן רב המשותף
(22.12.1988 הממשלה, הרכבת על בכנסת )הודעה

 להקים המדינה נשיא עלי הטיל (14.11.1988) התשמ״ט בכסלו ה׳ ביום
 אמונה. את ולבקש הכנסת בפני להציגה הכבוד לי יש והיום ממשלה,

 צורך רבות מבחינות היא אחדות, ממשלת היום, לפניכם שאציג הממשלה
 השנים לתקופת בפניהם ניצבת ישראל שמדינת האתגרים השעה.

 כתף לתת ויכולים הרוצים הכוחות כל של שיתופם מחייבים הקרובות
הלאומיות. למשימות
 היו כבר, לא זה שחגגנו ישראל, מדינת של הראשונות שנותיה ארבעים

 העתיק־חדש עמנו אך ביצירה; בהתיישבות, בבטחון, הישגים: עשירות
 לפנינו ראשונה; כברת־דרך רק עבר ממלכתית לקוממיות ששב

 בעליה, הבטחון, בביצור לגבולותינו, שלום בהבאת מלאכת־ענק,
וכהנה. כהנה ועוד המדע בפיתוח בתעשיה, בחינוך, בהתיישבות,

 יש כי ידעתי הממשלה הרכבת את המדינה נשיא עלי שהטיל שעה
 כי סברתי הדרך כל לאורך אך בכנסת. קטן רוב בעלת ממשלה לכונן בידינו

 חרף שכן, - הממשלה של בסיסה להרחבת מאמץ לעשות מצווים אנו
 הראשיות, המפלגות שתי בין מעטים לא אידיאולוגיים דעות חילוקי
 מן - בארצו ישראל ותקומת הציונות חזון שביסודו - המשותף רב לדעתי

 המפד״ל ולקואליציה. לממשלה להצטרף החליטו והמפד״ל ש״ס המפריד.
הקרובים. בימים מטעמה השרים את תקבע

 מחייבים בפניהם שנעמוד והאתגרים הבינלאומית בזירה ההתפתחויות
 הבעיות עם להתמודד יחד שנוכל כדי ההבדלים פני על לגשר אותנו

 בעיקר מתכוון אני בדרכנו. הניצבים והסכנות המכשולים על ולהתגבר
 הטרור ארגוני של רבת־הממדים והמדינית התעמולתית למיתקפה
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 המדיניות בזירות ישראל נגד אלה בימים המתבצעת ותומכיהם וידידיהם
 שולל. והולכת עיניים אחיזת על המתבססת מיתקפה הבין־לאומיות,

 לאומית בין תמיכה להשיג היא: הזאת המיתקפה של הברורה מטרתה
 זאת, עם ארץ־ישראל. בתוך אש״פית פלשתינית מדינה של להקמתה

 לנסיגה להביאנו כדי עלינו חזקים לחצים להפעלת מיוחדת תכונה נראית
.1967 של החנק לגבולות מוחלטת

 ללכד אנו חייבים אלה חמורות סכנות נגד וביעילות בעוז לעמוד כדי
 של משותפת ממשלה להקמת בעם הפוליטיים הכוחות כל את ולאחד
 קשיים בלי לא הלחצים. ולסיכול האיומים להדיפת לאומית אחדות
 סיעות בהשתתפות כזאת, ממשלה הקמת על להסכם להגיע הצלחנו
לברכה. יהיה שהדבר מקווה אני נוספות.

 האורבות והסכנות בעיצומו עדיין נמצא לעם חברתנו של גיבושה תהליך
 קבוצה וכל אחד כל שבו למצב הגענו לא וחמורות. רבות עדיין למדינתנו

 אלא אידיאולוגית בתורה להתגדר רק לא לעצמם להרשות יוכלו רעיונית
 של פלורליזם הכלל. טובת חשבון על ואף מחיר, בכל למענה להאבק אף

 חופשית חברה של המובהקים ההיכר מסימני אחד הוא ואסכולות דעות
 באיפוק, לנהוג חייבים אנו הווייתנו של המיוחדים בתנאים אך ותוססת,
 בתוכנו ופשרה שוויתור ולהבין בזולת להתחשב עקרונות, של בישומם

והמדינה. העם של העליון האינטרס למען חיוניים הם פנימה
 על המאוחדת ההופעה הלאומית, האחדות עמנו, בתולדות הנוכחי בפרק

 - וקיומיים יסודיים בעניינים הלאומי והקונסנסוס בינלאומיות בימות
 לנו תסייע הפנימית האחדות זאת על נוסף לנשימה. כאוויר לנו נחוצים

 בני בקרב ולארץ־ישראל ישראל לעם הזיקה של וחיזוקה בטיפוחה מאוד
 למסר כמהות בחוץ־לארץ היהודיות הקהילות בגולה. עדיין החיים עמנו

 כל לעשות ומחובתנו יסודיים, בעניינים בישראל לאומית הסכמה המשקף
 ואת העולם יהדות את סביבה ולאחד הסכמה אותה לגבש כדי מאמץ
אחד. בקול צלול דיבור ע״י ישראל, ידידי
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ביש״ע לערבים פנייה

לפנינו? העומדים המיידיים האתגרים הם מה
 של לקידומו ובראשונה בראש לפעול עלינו המדיני־בטחוני בתחום

 של לחצים מפני מחשש או חולשה מתוך זאת עושים איננו השלום. תהליך
 ובכל הזמנים בכל הערבים לשכנינו יד הושטנו 'המאורעות. ושל הזמן

 נלך בשלום, עמנו לחיות רוצה שבאמת שמי הוכחנו פעם ולא הדרכים
והרצון. המרץ במלוא לקראתו

 לשולחן עמנו ללכת ערב למדינות בקריאה מאוחדת הזאת הממשלה
 נושא אין ובר־קיימא. מכובד שלום של להסדר להגיע כדי המשא־ומתן

 לשלום הרצון מאשר ועדותיו שכבותיו כל על הזה העם כל את המאחד
 הרבים הקרבנות מכאובי את חש שלא בישראל בית ואין לשלום, והכמיהה

ושלום. בטחון למען במאבקו הזה העם ששילם בנפש
 החוזר הד לכל אוזן ונטה מאמץ, כל נחסוך לא ליאות, ללא נחתור לכן
 לדו־קיום, נכונות של בשורה בתוכו והנושא האיבה לגבולות מעבר אלינו

 דו־צדדי, להיות צריך חותרים אנו שאליו השלום ולשלום. הדדית להשלמה
 הוא ובלתי־אמצעית, ישירה מהידברות כתוצאה רק להתממש יוכל הוא

 כמדינה ישראל של קיומה עם הערבית ההשלמה את במפורש לבטא חייב
 לישראל לאפשר צריך הוא האזור, מדינות כל עם וזכויות שוות־מעמד

 בארץ־ישראל הערבים לתושבים להבטיח חייב והוא בטחונה, את להבטיח
 של ובתנאים חופש של מירבית במידה ענייניהם את לנהל היכולת את

היהודים. שכניהם עם בשלום דו־קיום
 להם וקורא עזה ובחבל בשומרון ביהודה, הערבים לתושבים פונה אני

 של תנאים ליצור ורוצים מוכנים אנחנו הישר. ולשכל ההגיון לקול להקשיב
 אלה ולילדיכם. לכם ושגשוג חופש שיבטיחו עמכם, בשלום דו־קיום
 למענכם, דבר ישיגו לא אלימות דרכי ולנקוט לרחוב לצאת לכם שקראו

 ובעלי מסיתים של לעצות תשעו אל ריקות. וסיסמאות הצהרות מלבד
 את ולפתור לרפא מסוגלים ואינם ושכול סבל לגרום רק היודעים זרוע

 יהיה השכנות הערביות המדינות עם המשא־ומתן במסגרת בעיותיכם.
 המשותף עתידנו למען מעשיות תוכניות מימוש לשם הרבה לעשות אפשר
הזאת. בארץ
 מיד עמנו ולהיכנס לשלום לקריאתנו להענות ירדן למלך קורא אני
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 התנאים עזה. וחבל שומרון יהודה, ערביי נציגי עם יחד למשא־ומתן,
 וגבולנו מדינותינו בשתי והכלכליים המדיניים הדמוגרפיים, הגיאוגרפיים,

 שני לטובת מעשי פעולה ושיתוף הסדר הידברות, מחייבים המשותף
 מדינת כלפי האיבה וביטויי הניתוק הדחייה, להמשכת הצדקה אין העמים.
 השלום של הראשון הנדבך את יחזק לישראל ירדן בין שלום ישראל.
כולו. לאזור ויציבות ברכה ויביא מצרים עם שכרתנו

 מטילה זו עובדה שלום. של להסדר עמנו שהגיעה הראשונה היתה מצרים
 את להרחיב כדי המאמצים להמשכת אחריות של מידה מדינותינו שתי על

 על נמצאת מצרים ממשלת כולו. האזור על אותו ולהחיל השלום יריעת
 בין הראשון השלום גשר את לחזק ביכולתה יש זה. בנושא דרכים פרשת
 יחצו אחרות שכנות שגם כדי בהרחבתו, ולסייע ישראל לבין ערבית מדינה
שלום. של למפגש להגיע מנת על אותו
 עם ישיר משא־ומתן של הדרך היא הזה, היעד להשגת אחת דרך רק יש
 לארגוני קשורים שאינם פלשתינים, ערבים נציגים ובהשתתפות ירדן

 ותבחר לקריאתנו תענה שמצרים מקווים אנו ולכמותו. לאש״ף הטרור,
אלינו. להצטרף

 ערבית. ואחת יהודית אחת מדינות, שתי קמו ההיסטורית בארץ־ישראל
 לעצמאות העמים שני של לשאיפותיהם מלא ביטוי נותנות המדינות שתי

 ארץ־ישראל בתוך שניה ערבית למדינה והגיון מקום אין משלהם. ולמולדת
 מצויה ארץ־ישראל ערביי של בעייתם לפתרון הדרך תקום. לא והיא -

 מסגרת בהם שיש ומשוכנעים להם מחוייבים אנו קמפ־דייוויד. בהסכמי
 כל את במלואם להגשים גם קוראים אנו למצרים וצודק. הוגן לפתרון

 שתי בין היחסים מסגרת את הקובעים עמנו הדו־צדדיים ההסכמים
השונים. בתחומים המדינות
 עומדים הבטחון גורמי יתר וכל ישראל משטרת הבטחון, שרותי צה״ל,

 ובשאר האש״פי בטרור ונלחמים נפש ובמסירות בגבורה ארצנו משמר על
 יישר ברכת להם שולחת ישראל ממשלת הסדר. והפרות האלימות גילויי

ועידוד. כוח
 מקום בכל לחיות יהודים של זכותם על רחבה לאומית הסכמה קיימת

 השלום. בתהליך פוגע או השלום את הסותר דבר זה אין בארץ־ישראל.
 חשוב תפקיד ממלאים עזה ובחבל שומרון ביהודה, היהודיים הישובים

 עצם בארץ־ישראל. אש״פית מדינה של הקמתה ובמניעת הבטחון בתחום
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 ובמרחבי התנועה בצירי לבטחון תרומה מהווה במקומותיהם ישיבתם
 אנו ובטחונם. הגנתם את להבטיח חייבים הבטחון וגורמי צה״ל הארץ.
 הגולן ברמת הישובים וכן אלה, ישובים של ופיתוחם קידומם את נבטיח
ארץ־ישראל. חלקי בכל ההתיישבות מעשה את ונגביר

 הספרים, בדפי רק לא חרותים, הם לאמרם, צורך שאין דברים ישנם
 יהודי כל לב בלבבות. וראשונה בראש חרותים הם ובחוק; בהיסטוריה

 כדי הממשלה של היסוד בקווי האמור את נקרא אם די ירושלים. עם פועם
 זדון: מחשבת כל זומם כל מלב ולעקור ירושלים כלפי מדיניותנו את לבטא

 ישראל בריבונות אחת עיר היא הנצחית, ישראל בירת השלמה, "ירושלים
 גישה תמיד ותובטח תימשך הדתות בני לכל לחלוקה; ניתנת שאינה

 משורר וכמאמר הפולחן". וחופש להם המקודשים המקומות אל חופשית
 שלווה בחילך; שלום יהי אוהביך. ישליו ירושלים, שלום "שאלו התהילים:

בארמונותיך".

ישראל-ארה״ב יחסי

 החוץ במדיניות מרכזי במקום הדברים מטבע עומדים ישראל-ארה״ב יחסי
 שביסודן שנים היו רייגן, הנשיא ממשל היוצא, הממשל שנות הישראלית.
 ישראל שבין הבילטרלית היחסים במערכת תקדים ללא התפתחויות

 קטנה למדינה גדולה מעצמה מחויבות של ההיסטורי למימד לארה״ב.
 נוספו והיסטורי, תרבותי ורקע ערכים שיתוף על־יסוד קיומה, על הנאבקת

 הרחבה ועמו האסטרטגי, השיתוף וראשונה בראש - חדשים ממדים
 ברכש, השונות: צורותיהם על הבטחוניים היחסים יריעת של מתמדת
 ברית כ״בעלת מסוימים לעניינים להכרתנו עד ועוד, ובפיתוח במחקר

 אזור הסכם הסיוע, - הכלכלית היריעה בנאט״ו״. חברה שאיננה גדולה
 תודה מכירים אנו אלה על לציון. היא אף ראויה - ועוד החופשי הסחר
 לשעבר המדינה למזכיר בוש, ג׳ורג׳ הנשיא לסגן רייגן, רונלד לנשיא

 מן מרכזי שחלק שולץ, ג׳ורג׳ המדינה למזכיר וכמובן הייג אלכסנדר
האחרים. ולעמיתיהם בהנחייתו, היה ההתפתחויות

 ביתר ויתפתחו יימשכו אלה איכותיים חדשים ממדים כי מאמינים אנו
 שולחים אנו בוש. הנשיא של החדש הממשל עם הבאה, בתקופה שאת
 למזכיר קוייל, דן סנטור לסגנו בוש, ג׳ורג׳ הנבחר לנשיא הלב מעומק ברכה
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 של ספינתה בניווט רבה להצלחה - ולעמיתיהם בייקר ג׳ים העתיד המדינה
 חופש שוחר כל של הצלחתו תהא הצלחתם החופשי. העולם מנהיגת
ומלואה. בתבל ושגשוג
 מפעם דעות מחילוקי להימלט אין יחסים של מערכת בכל כי הוא נכון
 מסוימים, נושאים ארה״ב לבין בינינו היו האחרונות בשנים גם לפעם;
 לא שבהם הישראלי־ערבי, הסכסוך של הסבוכה במערכת הקשורים בעיקר
בעין. עין ראינו תמיד

 ממשלת של האחרונה החלטתה על בתוקף לחלוק נאלצנו לצערנו
 את שינה לא ידיעתנו ועל־פי שבעינינו אש״ף, עם הדיאלוג בענין ארה״ב

 הדבר נוקט. שהוא הטרור ואת הזדונית אמנתו את אורחותיו, ואת עורו
 בשטח, מעשיו על־פי והן בו מרכזיים גורמים מהתבטאויות הן לנו ידוע

 אנו עמו. ותתן תשא לא - שלה היסוד קווי פי על - ישראל וממשלת
 נתנו אש״ף. בענין החלטתה את ותשקול תשוב ארה״ב כי עדיין מקווים

 אנו הטרור, לנושא לגישתם באשר הממשל דוברי להודעות ליבנו את
אש״ף. בענין הנידרשות המסקנות את יסיקו בהן, בהתחשב כי מקווים

 מזכר בעתיד; לשגשג ימשיכו ישראל-ארה״ב יחסי כי נפעל מבחינתנו
 הארבעים, העצמאות ביום לביני ארה״ב נשיא בין שנחתם ההסכמה,

 על המבוססים המדינות שתי בין הקרובים היחסים את מחדש מאשר
 בשיתוף ההישגים על מברך משותפים"; וערכים אינטרסים "יעדים,
 של רצונם את ומציין הבטחוני; בסיוע והכלכלי, האסטרטגי הפעולה
 זה שמיסוד כך על לשקוד עלינו יחסיהם. את ולמסד לקדם הצדדים
ועוד. עוד ויתפתחו ימשיכו אלה ויחסים
 נאמנה ברית בעלת ארה״ב, ליהדות נודע אלה ביחסים חשוב חלק

טיפוח. למשנה ותזכה תימשך זו ברית וחיונית.

אירופה ומזרח בריה״מ

 התפתחויות האחרונות בשנים חלו אירופה מזרח מדינות עם ישראל ביחסי
 בפולין האינטרסים משרדי כינון - הראשונות הסנוניות חיובי. אופי בעלות

 המסורתיים ליחסינו מעבר חדשות, אפשרויות פתחו - ובהונגריה
 נוספות. מדינות עם להתחלות איתותים ישנם רומניה. עם והידידותיים
 אינו - ועוד התיירות הכלכלה, בתחומי - אלה שביחסים הפוטנציאל
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 יחסים ייכונו אם המדיני, בתחום לרבות כמובן, למצותו, יהיה ניתן מבוטל.
 ראשונה חשיבות נודעת בעינינו כי לציין, למותר מלאים. דיפלומטיים

 הפעולה בשיתוף - הללו במדינות היהודיות הקהילות עם ליחסינו במעלה
ובעליה. התרבותי הדתי,

 בהם, ובהתפתחויות בריה״מ עם ביחסים מרכזי ענין יש הדברים, מטבע
 חודשים זה שוהות כידוע היהודית. לקהילה הנוגע בכל וראשונה ובראש
 ספק, ללא מבינה, בריה״מ קונסולריות; משלחות המדינות בשתי אחדים

 ומלאים. תקינים דיפלומטיים ליחסים תחליף בחינת אלה יחסים אין כי
 יכול המדינות לאחת קשים ברגעים כי הוכיחו, האחרון הזמן מאורעות
 ניתוק שנות עשרות של הדדיים דימויים נאות; פעולה שיתוף להיווצר
להשתנות. עשויים
 במדיניות שעשתה בריה״מ, אם יהיה טוב יחולו, כאלה ששינויים כדי
 תסיר האחרונות, בשנים מרשימה כברת־דרך שלה הפנים כבמדיניות החוץ

 לקשור בלא ישראל עם דיפלומטיים יחסים העדר של האנכרוניזם את גם
לכך. כשרה והעת כלשהם, חיצוניים לנושאים זאת

 מגוון בתוך היחידה הקהילה כמעט בריה״מ, יהודי לאחינו כתמיד לבנו
 שנים עצמה. בבריה״מ מולדת אדמת נטולת שהיא בבריה״מ הלאומים

 הדת משירותי יהודית, מתרבות מנותקים בריה״מ יהודי היו מדי רבות
 אנו שונים. בתחומים אותותיו נתן הדבר היהודית. בזיקה הקשור ומכל

 ואנו לישראל, לעליה היציאה שערי את לפתוח בריה״מ לממשלת קוראים
 יהודי חינוך לאפשר לה אנו קוראים בשעה ובה תגבר; זו כי מקווים

 שומעים שאנו הצנועות להתחלות בהמשך ותרבות, דת מוסדות ופתיחת
 שצעדים החיובי הרושם גודל את לשער אין קודם. אחת שעה ויפה עליהן;

החופשי. בעולם ייצרו אלה

המצוקה ארצות יהדות

 בארצות אחינו של גורלם את לרגע תשכח ולא שכחה לא ישראל מדינת
 אלה ליהודים לסיוע כימים לילות משקיעים במלאכה העושים המצוקה;

 ואת הארצות את כאן אפרט לא ארצה. עלייתם ולמען במקומותיהם
 מי יש כי לציון יוצאת שנפשו אתר בכל יהודי כל יידע אך המאמצים;

המטרה. להגשמת עד לאות, ללא כך לשם שפועל
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 באירופה, - ומלואה בתבל מדינות עם יחסינו לשיפור תעשה הממשלה
 עמדותינו הסברת על־ידי ובאוקיאניה, באסיה באפריקה, באמריקה,

בכך. שתרצה שלום שוחרת מדינה כל עם ידידות ולטיפוח

והחברה הכלכלה תחומי

 יהודית מדינה מהיותנו נגזרת והכלכלה החברה בתחומי הממשלה מדיניות
הבטחון. בתחום ממצבנו וכן וציונית

 כנדבך חיונית היא כשלעצמה; רק לנו נחוצה איננה בריאה כלכלה
 ליהודי הקוראת כמדינה ייעודנו את שנמלא כדי חיוני צורך והיא לבטחון,

 עמנו. גורלם ולקשור בה להתיישב לארץ־ישראל, ולעלות לשוב העולם
 את רק כאן אציין הכלכלית? המדיניות של העיקריים יעדיה הם מה

עיקריהם:
 יצוא, ע״י בעיקר מתמשכת, לצמיחה המשק להכשרת תפעל הממשלה

 במדינות לרמתה האינפלציה והורדת המשק יציבות חיזוק באמצעות וזאת
 הסקטור להקטנת במשק, מבניים לשינויים חתירה וע״י המפותחות,

 תעסוקה למתן יביא הכלכלית הצמיחה זרוז ההתייעלות. ולעידוד הציבורי
 פליטת מחמת הנגרמת האבטלה על ולהתגברות ולעולים, ישראל לאזרחי

ממפעלים. עודף אדם כוח
 המנכ״לים, ועדת במסקנות הממשלה תדון הקרובים בימים כבר

 מתאימות. החלטות ותקבל האבטלה, בתחום פיתרונות להצעת שמינתה
 הציבורית והצריכה ההוצאה הקטנת ע״י תקציבי לריסון תפעל הממשלה
 בפריון עלייה כנגד שתהא צריך שכר עליית גרעוני; שאינו תקציב להבטחת

 הדין והוא תימשכנה, ההון ושוק המיסוי בתחום הרפורמות והתייעלות.
 ומונופולים קרטלים על ההגנה צמצום ממשלתיות, חברות למכירת באשר

העיסקי. הסקטור בפעילות הממשלה של התערבותה וצמצום
 הקהיליה מדינות עם הסחר בהסכמי הגלומים היתרונות למיצוי ייעשה

 האירופית הכלכלה איחוד עם שיתהווה למצב המשק ולהכנת האירופית
ארה״ב. עם החופשי הסחר אזור הסכם של הפוטנציאל למיצוי וכן ,1992ב־

 הרחב במובנה ההתיישבות של לביסוסה הממשלה תפעל הדברים מטבע
 מפעלים ולהקמת התעשיה לפיתוח ייעשה כן מגזריה. על והחקלאות

 הרפורמה ביצוע על תשקוד הממשלה התיירות. ולעידוד ידע עתירי
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הממשלה ראש נאום

 הממשלה פעולות בה. השירות ושיפור ייעולה לשם הבריאות במערכת
 דירות בניית ועידוד השכונות שיקום הרחבת יכללו השיכון בתחום

 - מובהקים תשתית בתחומי הממשלה פעולות לריכוז ייעשה להשכרה.
ומחקר. חינוך כבישים,

 ולפעול להמשיך הממשלה על יהא החברתיים, השרותים בתחומי
 הדבר משמעות הלאומי. התקציב של מיגבלותיו במסגרת יכולתה כמיטב

 בכל וההכרחיים החיוניים השרותים את לאזרח לספק תמשיך שהמדינה
שהזכרתי. התחומים מן אחד

 מאמץ כל להשקיע במלאכה העושים מכל ונבקש נפנה עת באותה אך
 בצרכים יפגעו לא מהן, מנוס שאין התקציב שמיגבלות כדי אפשרי

 רבה במידה לפצות יכולים והתנדבות מסירות וייעול, חסכון ובשרותים.
 וכל הקשיש החלש, של לצרכיו תדאג הממשלה התקציבי. הצמצום על

 בחברתנו שנותרו הפערים שרידי לעצמם. לעזור מסוגלים שאינם אלה
 למען נפעל כן הזאת. המשימה למילוי תפעל והממשלה להעלם צריכים

 נעשה בילדים. הברוכות במשפחות ותמיכה בישראל המשפחה חיזוק
 תשומת נקדיש כן בהן. החיים ואיכות הפיתוח עיירות של מעמדן לשפוד

 לכלכלתה, החיוניים האקדמי והמחקר המדע הגבוה, החינוך למצב לב
המדינה. של ולעתידה לבטחונה
 הערבי המיגזר פיתוח של החיונית במשימה מרץ במשנה לפעול עלינו
 וקליטת והדרוזיים; הערביים בישובים מתאר תכניות השלמת ע״י והדרוזי

 כדי שונים, ציבור ובמוסדות המדינה בשירות המיעוטים בני מבין משכילים
וציבורית. ממלכתית באחריות שיתופם לקדם

 רבים מאמצים כבד; מס־דמים לגבות ממשיכות הדרכים תאונות
 לעקרה לא אם לצמצמה שניתן זו, בתופעה במאבק ומושקעים הושקעו
 המודרנית הטכנולוגיה של זו מארה די. פנים בשום בכך אין אך משורש,
 יותר, קרוב בזמן מחשבה להקדיש בדעתנו טיפול; משנה מחייבת

 למניעת הלאומית המועצה הציבוריים, הגורמים כל עם בהתייעצות
זה. נושא לקדם כדי ואחרים, תאונות

 אינה ישראל החופשי. בעולם רבות חברות של אסונן הוא הסמים נגע
 בארצות־הברית הנגע מממדי אנו רחוקים לאל שתודה אף ממנו, נקיה

 ומשאבים. תיאום דורש בנושא הטיפול אחרות. מערביות ובמדינות
 הכנסת בסמים, למלחמה רשות כינון על החליטה היוצאת הממשלה
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 מיום חודשים שישה - מחר מתחילה והרשות זה בעניין חוק חוקקה
 אנו הצלחה; הלב מכל לרשות לאחל מבקש אני בפעולתה. - החוק חקיקת

 שהוטלה שהמשימה כדי ולעודדה פעולותיה אחר לעקוב נמשיך בממשלה
הניתן. ככל תבוצע עליה

היהודי העם אחדות

 עם למען אלא בה, היושבים למען רק לא וקיימת קמה ישראל מדינת
 ומה לארץ־ישראל עמנו של ההיסטוריה מוקד חזר זה, בדורנו כולו. ישראל

 התמורה תפוצותיהם. בכל היהודי העם בני על משפיע כאן שמתרחש
 של ולבטחונם לשלומם לגורלם, אחריות עלינו מטילה הזאת המהפכנית

 נביאי חזון את בגולה לאחינו ולהזכיר לחזור עלינו זאת, עם עמנו. בני כל
 והגשמת הארץ בנין ציון, שיבת הגלויות, קיבוץ עומדים שבמרכזו ישראל,

ברחמים". לציון בשובך עינינו "ותחזינה רבים דורות של תפילתם
 ובזכות שלנו, והמפוארת המשותפת המורשת בזכות אחד עם אנו

 והרדיפות. הקרבנות הנדודים, אף על תפילה, באותה אבותינו של דבקותם
 בניין של הנפלא לתהליך ושותפים עדים להיות הזכות בגורלנו נפלה אם

 בכל עמנו, לבני לקרוא עלינו שחובה הרי ישראל, נדחי וקיבוץ הארץ
 עמנו וליטול בארץ ולהתיישב לעלות בהם ולהפציר מושבותיהם מקומות

ואבותינו. אבותיהם של והתפילה החזון בהגשמת חלק
 הממשלתי היום מסדר לצערנו, ירדה, לא חו״ל גיורי של רישומם בעיית
 במשא־ומתן גם קודמות, בשנים כמו כמעט. דור שנות זה והציבורי
 הנוגע בכל זה לענין לפתרונות המשאלה הועלתה הפעם, הממשלה להקמת

 הקודמת הממשלה של כהונתה בעת נעשה כזכור, ההלכה. על־פי לגיור
 טרם הפתרון אך שרים, ועדת באמצעות מוסכם פתרון למציאת מאמץ
נמצא.

 דאגה שעוררו שגויים, דימויים גם הללו השבועות במהלך נוצרו לצערנו
 יהודי לפסול שהיא כוונה כל אין כי לציין, למותר התפוצות; ביהדות
 ארצה, העולים מחו״ל הגרים שאלת שהועלתה, לשאלה לפתרון כלשהו.

 והמפלגות, התנועות כל כולנו, כי לציין למותר הדעת. את לתת יש
 בכל היהודי העם אחדות על לשמור מאליה המובנת בשאיפה מאוחדים

 הזרמים כל בין הידברות ומחייבים מצדיקים היהודי העם צרכי אתר.
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 לפחות או הכל על מקובל יהיה שיימצא פתרון שכל לכך, לסייע במגמה
הרוב. על

 ובראש בתפוצות היהודית, בקהילה והגורמים הזרמים לכל קורא אני
 אנו ביותר. הקרובה בתקופה זה בנושא מיוחד למאמץ בארה״ב, וראשונה
 יהיה שניתן בסיס שיימצא כך - אפשרי הדבר טוב ברצון כי מאמינים
 הנידרש, ככל לכך, העזרה כל את להושיט נשמח מצדנו סביבו. להתאחד

והגישות. הלבבות קירוב למען
 בארצנו. ריבונותנו של מחדש לכינונה ואחת הארבעים בשנה מצויים אנו

 לפנינו האתגרים רבים עוד קצרה. תקופה זוהי - עתיק עם בתולדות
 פרשת בתוכנו. והרמוניה שכנינו כל עם לשלום עד קוממיותנו בתהליך
 תחייתנו כי לנו מזכירה אכן "בראשית", ספר את המסיימת "ויחי" השבוע

 עודנה הדרך אך - שלה הבראשית תקופת את אולי עברה הלאומית
 בכל ישראל תולדות נרמזים זו בפרשה ליהודה יעקב בברכת ארוכה.
 בני מטרף יהודה, אריה "גור בארצו: ישראל לתקומת עידוד ודברי הדורות
 ומחוקק מיהודה שבט יסור לא יקימנו. מי וכלביא כאריה רבץ כרע עלית,
 ומתוך השם, בעזרת עמים". יקהת ולו שילה יבוא כי עד רגליו, מבין

 נתיבותיה וכל נועם דרכי שדרכיה ישראל, תורת של הנצח בערכי דבקות
לשלום. גם נגיע שלום,

 אני שהרכבתי. הממשלה את הכנסת בפני להציג מ,נכבד הריני ועתה,
 על הונחו שלה היסוד שקווי בממשלה, אמונה להביע מהכנסת מבקש
חבריה: בין התפקידים וחלוקת הרכבה ולהלן הכנסת שולחן
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והרווחה העבודה ושר הממשלה ראש - שמיר יצחק
האוצר ושר הממשלה ראש מקום ממלא - פרס שמעון

והשיכון הבינוי ושר הממשלה ראש סגן - לוי דוד
והתרבות החינוך ושר הממשלה ראש סגן - נבון יצחק
שר - אדרי רפאל
שר - אולמרט אהוד
החוץ שר - ארנס משה
המשטרה שר - בר־לב חיים
שר - גור מרדכי
הפנים שר - דרעי אריה
והפיתוח המדע שר - ויצמן עזר
התקשורת שר - יעקובי גד
החקלאות שר - עוז כץ אברהם
והתכנון הכלכלה שר - מודעי יצחק
הסביבה לאיכות שר - מילוא רוני
המשפטים שר - מרידוד דן
שר - ניסים משה
העליה לקליטת שר - פרץ יצחק
התיירות שר - פת גדעון
הבריאות שר - צור יעקוב
התחבורה שר - קצב משה
הבטחון שר - רבין יצחק
והתשתית האנרגיה שר - שחל משה
והמסחר התעשיה שר - שרון אריאל

דתות. לענייני למשרד אחראי הממשלה ראש יהא הקרובים הימים למשך
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הערבי לפארטנר מצפים אנו
(11.5.1989 נתניה, הערבי, במגזר העצמאות ליום פנים קבלת בטקס )נאום

 חג את חגגנו עתה זה נוספים: בחגים העצמאות חג נוגע שנה, בכל כמו
 נביא חג לנוצרים, הפסחא חג מצרים, ליציאת זכר החרות, חג הפסח,
למוסלמים. פיטר, אל לעיד קרוב גם והשנה לדרוזים, שועיב

 עצמאות בחג ישראל תושבי כל את לברך ומכופלת כפולה הזדמנות זו
העדות. לכל לששון וזמנים חגים ובברכת שמח

 לכל והמשותף היפה את ולהזכיר לזכור נאותה הזדמנות גם הם החגים
 בכבוד הצורך את ומתונה, נאורה דתיות של החיוביים הערכים את דת,

השלום. ואהבת לזולת האהבה ארץ, ודרך הדדי
 בשלום הצורך את במיוחד נדגיש ישראל למדינת 41ה־ העצמאות ביום

 טוב עתיד לכולנו לבנות זה שלום של ולאורו התיכון, המזרח עמי לכל
 לפני הקרבנו השלום למען כי לדעת, הערבים שכנינו על יותר. בטוח יותר,
 על להגן מוכנים נהיה אך מצריים, לשכנתנו מרובים קורבנות שנים עשור

 או הקרב בשדה להביסנו שיוכלו עצמם, המשלים אלה, כל בפני בטחוננו
שקר. בתעמולת
 זאת ועם שלה, החיוניים האינטרסים על לעמוד כדי דיה חזקה ישראל

 שני דעת על שיתקבל הסדר מציאת לשם ומתן למשא פתוחה היא
 אנו אלה בימים ערב. מדינות לבין ישראל מדינת בין ומתן למשא הצדדים
 מצפים, אנו המיוחל. השלום את לקדם כדי ממשיים, צעדים נוקטים

 שיבוא הערבי, לפארטנר מצפים אנו תידחה. לא - לשלום המושטת שידנו
השלום. את לקדם כדי הישיר, המו״מ שולחן אל

 הרגשות נגד דבר לה אין ישראל ממשלת כי לציין, נאותה הזדמנות זו
 הישר השכל אך ועזה, שומרון ביהודה, לאחיהם הערבים ישראל אזרחי של
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 סיוע של תופעה כל ישראל. למדינת ונאמנות החוק על שמירה מחייב
שלנו. הבטחון זרועות של חד־משמעית בתגובה תיתקל עויינת ופעילות
 שלום של גשר יש״ע, לתושבי גשר לשמש יכולים הערבים ישראל אזרחי

 ההבנה להגביר כדי עליהם, השפעתכם שתפעילו חשוב העמים. בין והבנה
בו. רוצים שכולנו השלום, ולקדם עמינו שני בין

 ישתפו ושכנותיה ישראל אם מזהיר, עתיד התיכון למזרח כי מאמין, אני
 לשגשוג החיים, רמת להעלאת שיתרום שלום השלום, להשגת פעולה
לכל. ואושר
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הספרות בשדה פריחה
(27.1 1.1989 לסופרים, אשכול לוי ע״ש היצירה פרס הענקת בטקס ברכה )דברי

 לוי ראש־הממשלה של שמו את הנושאים היצירה, פרסי הענקת קס1?
 ולמדינת היהודי לעם מאוד מיוחדת בתקופה הפעם נערך ז״ל, אשכול
 והסופרים הספרות לעתיד גם ישירה רלוואנטיות לה שיש תקופה ישראל.

העברים.
 תבל. קצווי מכל חודש מדי לארץ עתה נוהרים עולים ואלפי מאות
 את פתחה בריה״מ מברית־המועצות. עולים 2000 יגיעו הזה החודש
 תחנות ללא כמעט אלינו מגיעים זו ארץ של ויהודיה לרווחה שעריה
 לעוד יאפשר לישראל אתיופיה בין הדיפלומטיים היחסים חידוש ביניים.
 עם ולהתאחד לארץ לעלות אתיופים יהודים אלף עשר חמישה

 גם הקודמים. העליה בגלי אלינו שהגיעו וידידיהם, אחיהם משפחותיהם,
עלייתם. קצב את הגבירו ארגנטינה יהודי

 לה יש - וכלכלית פוליטית רק לא היא הנוכחי העליה גל של המשמעות
 ומבחינת הספר, עם של כוחו האדרת מבחינת גם עצומה משמעות
בארץ. להשתרר העשויה החדשה האווירה

 - כמובן יחסית, - בעולם המובילות המדינות כאחת ידועה ישראל
 הספרות בשדה לפריחה עדים אנו אחרונות בשנים הנה, ספרים. ברכישת
 העברית הספרות של נצחונה את סימנו אלה שנים המקוריות. והשירה

 לרבי־מכר נהפכו המתחדשת הקדומה בשפתנו רבות יצירות המקורית.
 אף ולעתים מתורגמים, רבי־מכר עם מרשימה בהצלחה להתמודד והצליחו

עליהם. לעלות
 הנה העברי. לספר ביקוש תוספת לבשר כדי בה יש העליה התגברות

 היהודים של הגדול לרעב במוסקווה, הבינלאומי הספרים ביריד עדים, היינו
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 מציון. שבאה ויהודית עברית לתרבות המודפסת, העברית למלה מברה״מ
 חזיון ראינו ממש. שניות בתוך המדפים מעל הספרים נחטפים כיצד ראינו
 סבלנות בחוסר המצפים נרגשים, יהודים של ארוכים תורים תקדים: ללא

ברית־המועצות. בירת של ביריד הישראלי לביתן להיכנס לתורם
 מוטלת לארץ, ברית־המועצות מיהודי אלפים של עלייתם עם עתה,

 גם אלא וחברתית, כלכלית מבחינה רק לא אותם לקלוט החובה עלינו
 במהירות להם להקנות עלינו חובה ואינטלקטואלית. תרבותית מבחינה

 דבר - העברית השפה את גם אלא ותעסוקה שיכון רק לא האפשרית
 ולמערכת להם רק לא מהירה וקליטה ורווחה ברכה שיביא

 שלנו, ולמשוררים לסופרים גם אלא ישראל, של הפוליטית־הכלכלית
האחרים. התרבות מוסדות ולכל שלנו לתיאטראות

 העברית השפה להקניית האולפנים, פעילות את להגביר צורך יהיה
 שנה 100 אנו מציינים שהשנה - העברית השפה החדשים. לעולים

 לגוף הישראלי העם בחישול חשוב מכשיר היא - בארץ־ישראל לתחייתה
 לעשות החדשים העולים על תקל העברית השפה ידיעת ומלוכד. מאוחד

 סופרי של יצירותיהם את ולקרוא במולדתם הראשונים צעדיהם את
 את באו, מקרוב זה העולים, יספגו כך המקורית. בשפתן ומשורריה ישראל

 התחדשות של הגדול הפלא רוח את ארץ־ישראל, של ותרבותה רוחה
 ולשפתם רוח אנשי של לשפתם יום־יום, לשפת והפיכתה העתיקה שפתנו

כולו. בעולם ורע אח לה אין כי שדומה התפתחות ומשוררים, סופרים של
 על ומכרעת ישירה השלכה תהיה העברית בשפה הקוראים של לריבויים

 זה. בתחום היוצרים של ולרווחתם העברית הספרות של חיזוקה
 פירושה העברית, בשפה הספרים לקוני נוספים רבבות של הצטרפותם

 וכל ומשוררינו, שסופרינו מקווה, ואני זה, תרבותי בתחום ממשית מהפכה
 אל המעולות ביצירותיהם העולים של לקירובם יתרמו שלנו, הרוח אנשי
 בין הזמן במשך נראה כי גם מקווה אני לדורותיו. ישראל עם של’ רוחו

 - תתרחב המסגרת בעברית. יוצרים גם אלא עברית קוראי רק לא העולים
ברכה. תביא הרחבה וכל

 תחומי מכל באים אתם תש״ן: לשנת היצירה בפרסי לזוכים וברכותי
 במדינת סופרים־יוצרים של נאה מזיגה יחדיו ומהווים והשירה, הסיפורת

 כל על העולה בקרבנו, הרוחנית לאחדות ביטוי נותנים אתם ישראל,
 שמנות, כותרות לפעמים שעושות הפוליטיות והיריבויות חילוקי־הדעות
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 של החולף היום־יום ואולם המאחד. פני על המפריד את המבליטות
 על הנוצרת האמיתית התרבות של הרוח יצירות מול מתגמד העתונות,

 היוצר את ומעודדת מברכת מוקירה, ישראל מדינת ארץ־ישראל. אדמת
 סופרים סו לעוד והפעם אלה, פרסים מתן על־ידי היתר בין - העברי

 לעידוד הבאות בשנים יזכו יוצרים ועוד עוד כי תקוותי, רבה ומשוררים.
 הפרנסה מבעיות יתפנו יצירה, לפרסי אשכול לוי הממשלה ראש מקרן כזה

וכשרונם. רוחם מניצוצות לנו ויעניקו
 שותפים להיות הגדולה הזכות נופלת השנה, הזוכים עשרת בידיכם,

 אנחנו, ונזכה אתם, ותזכו יתן מי העברית. התרבות של בחיזוקה מלאים
 והספרות העברית השפה של האדרתן המשותפת: מטרתנו את להגשים
העברית.
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לצה״ל המחתרת מן
(28.12.1989 וניצנה, חפיר אל בעורה לנופלים באזכרה )דברים

 המצרי הפולש להדיפת שהביאו בניצנה, הגבורה לקרבות שנה 41 מלאו
ונוסדה. קמה אך שזה ישראל, מדינת של הדרומי הגבול ולייצוב
 החברים טובי האויב, ומוצבי ניצנה תל בכיבוש נפלו, מאז שנה 41 חלפו

 במלחמת הצעירים, חייהם את ביותר, היקר את שמסרו והלוחמים,
הזר. הפולש ולהדיפת עצמאותה להבטחת המדינה
 בהירות עינינו לנגד ניצבות הנופלים של ודמויותיהם - שנה 41 עברו

 למחתרת. חבריהם ובקרב לנשק אחיהם בקרב עומעם לא זכרונם וברורות.
 לח״י, גיבור הבלונדיני, דב את עינינו, לנגד אותם אנו רואים הוא: נהפוך

 שנים, 41 חלפו לא כאילו המחתרת, ארגוני כל יוצאי חבריו 22 ואת
 שמהן וגבורתם, הקרבתם את העזה, לחימתם את ובגאון בדמעה וזוכרים
 בימינו גם ארץ־ישראל על במאבק להמשיך נפש תעצומות אנו שואבים

אלה.
 הם ישראל. לקוממיות במלחמה ומנוסים ותיקים אך - צעירים נפלו הם
 המדינה בקום המחתרת. משורות היישר 8 בחטיבה 82ו־ 89 לגדודים הגיעו

 כדי צה״ל, מדי את ללבוש ומיהרו המחתרת לוחם מדי את פשטו הם
ישראל. בידי הנגב את להשאיר וכדי השחרור, במלחמת להמשיך

 ועוז־רוחם גבורתם יהודים, לוחמים של לדורות מופת משמשת לחימתם
 דרך בדרכם, להמשיך היא לכולנו צוואתם ישראל. עם לכל עידוד מקור הם

 ברובם עדיין אשר ארצנו, חלקי בכל והאחיזה ההתיישבות הבניה, המאבק,
 שיבואו עולים להמוני המולדת חבלי מצפים עדיין שוממים, הם הגדול
שממותיהם. את ויקוממו ויתיישבו ארצה
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 גבולות על להגן ובלילה ביום מוסיפים צה״ל חיילי תם. לא המאבק
 גבורתם נמשך. ארץ־ישראל על המדיני המאבק וגם וצר, אויב מפני המדינה

 אותנו ממריצה חפיר, אל ועוג׳ה ניצנה באזור שנפלו הלוחמים, אחינו של
 זו ואולי בארץ־ישראל, היהודים מדינת למען ישראל, למען הכל לעשות

 לעדי נזכור כולנו אתכם, כולנו השכולות. המשפחות בני נחמתכם, תהא
ניצנה. לוחמי אחינו את עד
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בעדנו פעל הזמן
(14.1.1990 תל־אביב, ז׳בוטינסקי", ב״בית ותיקים בכנס )דברים

 עם אחת בבת להיפגש רב ועונג סיפוק של מיוחד מקור תמיד זה שבילי3
 עוד השם ירצה ואם ארוכה, דרך עברנו שיחד וחברים, ידידים הרבה כך כל

המלא. הנצחון עד וכהנה כהנה נעבור
 על ראש־הממשלה, משרד של התצפית ממקום גם מסתכל, אתה כאשר

 אינם שאחרים דברים גם רואה ואתה העליה בתחום בימינו המתרחש
 הנסים נוכח ונדהם משתהה עומד, אתה עליהם, שמתרגזים דברים רואים,

 שלנו בהיסטוריה שתמיד הנסים אותם עינינו, לנגד שמתרחשים והנפלאות
 אלפי לקראת אותו, ולקדם קיומו את להציל ישראל, עם את להציל באו

נוספים. וקידום קיום של שנים
 היהודיים החיים בארגון שעוסקים אנשים עם ישבתי היום

 להמשיך לשם, חוזרים הם שנים. עליו שחלמנו דבר בברית־המועצות,
 הבאים, של הנוצצות העיניים את רואה אתה כאשר הקדושה. במלאכה

 כבר שמזמן עבודה, לכל הנכונות את הבלתי־רציונאלית, האופטימיות את
 על לדבר רצון כל ואין "שהחיינו" ברכת את לברך רצון יש בארץ, ראינו לא

 בית להמוני ולומר לקום רצון יש חיינו. בתחומי והפוגע והנגוע הלקוי
 לרעהו, איש יד ונושיט הפנימיות המריבות כל את נעזוב הבה ישראל:

 ביותר והחשוב הגדול הדבר למען מלוכדת, אדירה, לאומית חזית ונקים
 ובניית העם חידוש למען הגדולה, העלייה קליטת למען אלה, בימינו

המתחדשת. המחודשת, המדינה
 ואני שיבואו, העליה גלי כל עם הרי כאן. להשתנות עומד הכל הרי
 תיראה היא אחרת, תהיה המדינה ייפסקו, ולא שיבואו מאוד מקווה
 הכלכלה אותה. נכיר לא שנים עשר חמש, עוד אחרת. תחיה היא אחרת,
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 יותר, גדול יותר, טוב יהיה הכל ישתנה, הכל אחר, יהיה העם שונה, תהיה
 הזמן כי השיגרה, בכוח לאמר, עוד ומוסיפים לנו אמרו תמיד יותר. חזק

 פעל הוא והקדרות. השחור נביאי כל את וסידר הזמן בא והנה, נגדנו, פועל
 דיברו שנה, לפני אחדות, שנים לבני הרי עלייה. הביא הוא הזמן, איתנו,
 מדברים: היו כך זהי על חלם מי לזה, קיווה מי העליה, סיכויי על ביאוש

 והנה, שלנו. המתנגדים אומרים היו כך עליה... שתבוא יודעים היינו אילו
זה. את הביא והזמן באה. העליה

 פחד, אחוזי הם תבוסה, של מצב־רוח להם יש במבוכה. סביבנו הערבים
 תועלת כל שאין בגלוי, כך על להודות מבלי פתאום רואים הם

 אין וממערב, ממזרח עוזריה כל עם שהאינתיפאדה מפני באינתיפאדה,
 של והטבעית האמיתית האותנטית, האדירה, התנועה את להפסיק בכוחה
 הציונות הצלחת את רואים הם העיקר. וזהו לארצו, ישראל עם שיבת

 היא והתשובה תשובה, יש לנו לזה. תשובה שום להם ואין עליהם השנואה
 לא״י, זקוקים אנחנו הגדולה העליה בשביל פלשתינית. מדינה לא כמובן:

 אותו מחודש, מקור היום לנו יש והנה, וחזקה. גדולה ישראל למדינת
 העמוקה, היהודית השאיפה מעיין הציונות, מעיין המפכה, המעיין

 אחד. גוש יהיו בא״י ישראל שעם האבות ארץ עם להתאחד, להתלכד,
 כן, שעה. שעה יום, יום עינינו לנגד להיות צריך וזה אלה בימים חיים אנחנו

 להילחם וחייבים לארץ־ישראל. זקוקים אנחנו הגדולה העלייה בשביל
עליה. להיאבק עליה.

לעולם נתעייף לא

 בכל עולם, קצות בכל נאבקים, אנחנו מה על נלחמים, אנחנו מה על
 יום יום לוחמים אנחנו ששת־הימים מלחמת מאז הבינלאומיות? הזירות

 ביניהם יש - מאוד רבים והם אויבינו, ועזה. שומרון מיהודה, הרחקתנו נגד
 - מאוד רבים הם עויינת, פעולתם אבל אויבים, אינם שהם שאומרים רבים

 של החנק לקווי החזרתנו למען יום יום עושים והם בפעולתם מתמידים
לעולם. נתעייף ולא מתעייפים ולא ונאבקים עומדים ואנחנו .1967
 מתעורר לפעמים כי אם למצבי־רוח, נתון להיות לי אסור בעבודתי, אני

 והעלבונות ההשמצה גלי מכל להתעלם העיניים, את לעצום הרצון בך
את לעשות האלה. הדברים את לראות לא עלינו, הניתכים וההכפשה
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 את קורא שאני לילה ולילה יום יום כמעט זה ממני. נבצר זה אבל, שלנו.
 מעייני מירב הבינלאומית. והתקשורת העתונות קטעי את הדיווחים,

 נגד השמצות למסע עד אתה ושם הבינלאומית, בזירה למתרחש נתונים
 של גל שמיר. שמו היום שבמקרה ישראל, ממשלת ראש נגד גם כן, ישראל.

 בנוסח נוראות קריקטורות יום, יום וארצות־ערב וממזרח ממערב השמצות
 שידיו ואיך שיניו בין מאכלת עם שמיר את ראיתם פעם לא ה״שטירמר".

 נפקד לא וגם מיליונים. מאות בקרב להשנאה, לשנאה, מטרה דם, נוטפות
 על מזמן לא לקרוא, נהניתי לא במערב. התקשורת כלי של מקומם

 והזקן, העיקש הממשלה ראש נגד השמצה פוסט", ב״וושינגטון ההשמצה
 היהודי העם בן להיות גאה אני נכון, א״י. שלמות למען הלוחם

 אותי המכיר כל עיקש. איננו שלנו שהעם כפי עיקש, אינני קשה־העורף,
 ואיך עוד, צעיר אינני נכון, זה להתעקשז לא אפשר איך א״י על אבל יודע.
 שלחמנו כפי לחמתי בנעורי זקנתי..." וגם הייתי "נער בתהילים: נאמר
 צעיר אינני עובר, הזמן ונכון, וארץ־ישראל, ישראל עם שחרור על כולנו
 לי יש הגיל למרות כי למיניהם, למשמיצים להם, לומר רוצה אני אבל עוד.
 אנו שלנו. התקוות את לחסל הנסיונות נגד לעמוד כדי כוחות די עוד

 יחד יחד, נעמוד נגדנו, הפועלים שיהיו מי ויהיו הזאת במלחמה נעמוד
כולו. ישראל עם הלאומי, המחנה הליכוד, חברי כולנו,

 זה "איך ערב, מדינות ראשי כמה גם מתפארים אש״ף, ראשי אומרים
 העולם מדינות כל מבודדת. ישראל כולו, בעולם מבודד שמיר יתכן,

 ואני קרוב". נצחוננו הרי פלשתינית. במדינה מצדדות באש״ף, מכירות
 עתיקה מסורת לו יש ישראל עם בידיהם, גמורה טעות אלה, לכל אומר

 לבדנו היינו שנים הרבה במולדתו. באמונתו, בתורתו, ולדבוק לבדו להיות
 לבדנו, היותנו למרות אמונתנו? על דתנו, על אותנו להעביר הצליח ומישהו

 בכוח שלנו, התבונה בכוח שלנו, האמונה בכוח הדרך את מצאנו תמיד
 ואת הדרך את מצאנו מקום, בכל עמנו בני של רגילים הבלתי כשרונותיהם

ונעמוד. לעמוד הכוח
 שמישהו הלאומית, האחדות ממשלת את הקימונו שנים חמש לפני

 מה בשביל יצליח. לא שהוא מקווה ואני יום, בכל אותה לפרק רוצה
 כבד מחיר שילמנו מה בשביל הלאומית, האחדות ממשלת את הקימונו

 ויתרנו והשניה, הראשונה הלאומית, האחדות ממשלת הקמת בעד
 לוויתורים? נוצרנו כלום לוותר, רוצה מי להתקדם? כדי רבים ויתורים
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 אחדות ממשלת של והקמתה קיומה בגלל מאוד גדול דבר השגנו אבל,
 ישראל מדינת של בראשה ישראל, שבמדינת כולו העולם יודע לאומית,

 מדינה תקום לא כתוב: שלה היסוד בקווי שלה, ובתוכנית ממשלה יש
 ישראל. בירת לנצח תהיה ירושלים אש״ף, עם מו״מ יהיה לא פלשתינית,

 אותי, לתקוף יכול באסיה, באמריקה, באירופה, מישהו, ואם ההבדל. זה
 את אומר אני כי לדעת, חייב הוא יודע, הוא כך, על חבריי את לתקוף יכול
 הישג וזהו ישראל, מדינת ובשם ישראל ממשלת בשם אומר אני אשר

 הזה, ההישג את לחסל שרוצה מישהו להיות יכול זה בגלל האם עצום.
 היסוד בקווי עוד ייאמר שלא כדי אותה לפרק הזאת, הממשלה את להרוס

 א״יז בעד שהיא אש״ף, עם מו״מ נגד פלשתינית, מדינה נגד שהיא שלה
 הריסת של פירוק, של האלה, הנסיונות את לסכל לוחמים. אנחנו כך על

 הגלים של הסוער בים עצום עוגן עוגן, שזהו מפני הלאומית, האחדות
עלינו. המסתערים

לישראל חרום שעת

 בכנסת, המדברים רבים העבודה במפלגת שיש ושומעים רואים אנחנו
 משהו שאומר אפילו מישהו ויש אש״ף, עם מו״מ בעד בציבור המדברים

 יעזו ולא מעיזים לא הם להם, עוזר לא זה אבל פלשתינית. מדינה בעד
 מפלגת של הדגל זה הנה, ולאמר, בישראל לציבור לבוא לכנסת, לבוא

 כן ועל זה, את לעשות יעזו לא הם פלשתינית. מדינה אש״ף, העבודה:
 עם פרס, עם וביום בלילה והפגישות האלה הדיבורים כל את שומע כשאני

 הלאומית האחדות ממשלת קיימת עוד כל דואג. ואינני חושש אינני רבין,
 אחד לאף אומרים לא ואנחנו רוצה. שהליכוד מה זה דגלה, על חרות שזה

 מסורים שאנחנו כך מתוך וזה שלנו, הקניין רק שזהו שלנו, הדגל רק שזהו
 לנו, הנשקפות האיומות לסכנות מודעים שאנחנו כך מתוך ולרעיון, לעניין
 אנחנו כך מתוך לנו. המצפים אויבים אותם מכירים שאנחנו כך ומתוך

 ממשלת על לשמור לאומית חובה זוהי לאומית, משימה זוהי אומרים:
 עוד וכל פלשתינית. מדינה לא אש״ף, לא האומרת: הלאומית האחדות

 המפלגה, למען לא - הזאת המסגרת על ונשמור הזה הדגל על נשמור נוכל
התואר. למען לא

 וצודקות, רבות טענות יש יודע, ואני מפסידים, שאנחנו להיות יכול
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 העדיפות אבל מחיר, יש דבר לכל ודאי, החברתי, בתחום הכלכלי, בתחום
 ארץ־ישראל חסיד שמיר, יצחק שאני, מקבלים, שאנחנו בתמורה היא

ישראל. מדינת של הממשלה ראש להיות שלם בלב יכול השלמה,
 שכל ולאמר להתנבא קשה לנצח, ימשך הזה שהמצב אומר לא אני
 את לקעקע אי־פעם יצליחו לא מבפנים המחבלים הגורמים אותם

 אנשים, ישנם מה משום הלאומית. האחדות ממשלת את ולהרוס היסודות
 איתנו, להיות צריכים היו הם אידיאולוגיים שמטעמים אחרים, במחנות גם

 לצאת ונצטרך יצליחו הם אחד שיום להיות יכול איתם. טעמיהם אבל
 הנוסחאות אותן למען איתנו שילך אותו לשכנע עזרתו, את ולבקש לציבור

 היום: עד הלאומית האחדות ממשלת של דגלה על חרותות שהיו
 ללכת נצטרך אנחנו ואם פלשתינית. מדינה לא אש״ף, לא ארץ־ישראל,

 להיות חייבים אנחנו מוכנים, להיות חייבים אנחנו הזאת, למלחמה לבדנו
 זאת למרות הזאת במשימה יעמוד אשר הכוח, את להוות מוכנים

 להיות חייבים הליכוד, אנחנו כך לשם אותה. עזבו ואחרים אלה ששותפים
 מכל למנוע הכל, לעשות לחברי קורא אני לכן ומלוכדים. מאוחדים חזקים,

 את לפרוץ משמעת, להפר לחבל, לפלג, ממנו למנוע לו, יקרה שא״י איש,
האחדות. גדר

 שיגידו כאלה בציבור יהיו ועזרתו, אמונו את לבקש לציבור נבוא כאשר
 בו שאין הדדי, אמון בו שאין במחנה אמונם את לתת מוכנים שאינם

 חזקים להיותנו קודם תנאי כן על פנימיות. מריבות בו שיש אחדות,
 כל את לחסל צריכים אנחנו במשימה, לעמוד שנוכל בצורה, כחומה

 הפנימיות ההשמצות של הנסיונות כל את האחדות, הפרת של הנסיונות
 את להרים המעז לחברו יגיד אחד שכל צריך יסוד. וכל בסיס כל להם שאין
 תנועה אנחנו לאי למה מוצדקת, ביקורת יש לפעמים, - חבריו כנגד קולו

 כולנו נעמוד לשורה, ניכנס לכולנו, ביקר פוגע אתה - ודמוקרטית גדולה
 ריגשות את החרום, שעת את מרגיש אני לישראל. תרום שעת זוהי יחד,

 הכוח מהמזרח. בא זה ופעם מהמערב בא זה פעם ורגע. רגע בכל החרום
הליכוד. של כוחו זה אלה, כל כנגד לעמוד שיכול היחידי

 הזמן. לא זה בצד, אותן שימו טענות, לכם יש אם לחברים: נקרא כן על
 הזאת בתנועה משמעת להיות וחייבת יחד, ללכת חייבים אנחנו עכשיו
 פעמים כמה וכי רעיונית. אחדות רק לא פעולה, אחדות להיות וחייבת

 מי גם דעות, חילוקי שום הזאת בתנועה שאין להוכיח צריכים אנחנו
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 חילוקי אין ואם דעות, חילוקי בינינו אין ימצא. לא עמוק עמוק שיחטט
אחדות. על פעילות, על מעשה, על מחלוקת גם להיות צריכה לא דעות,

 מלוכדים, מאוחדים, - להיות צריכים אנחנו וכך בפנינו. שעומד מה זה
ספק. אין שננצח. עלינו וחזקה חזקים
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בראש והקליטה העליה
(11.6.1990 הממשלה, הרכבת על בכנסת )הודעה

 הבסיסית, הנורמה היא שלנו הדמוקרטיה של העוצמה מביטויי אחד
 הקביעה, נגזרה מכאן כולו. הציבור את המחייב הוא קובע שהרוב שמה

 תוקף לה יש הכנסת, חברי של יחסי קטן רוב מתמיכת הנהנית שממשלה
 כבר היו המדינה של בתולדותיה גדול. מרוב הנהנית זו כמו בדיוק חוקי

 עם ממשלות גם והיו ואמינה יעילה בצורה שפעלו קטן, רוב עם ממשלות
תפקודן. על והקשו עליהן ריחפו משבר שצללי גדול רוב

 ומאחדת העם רוב את מייצגת היום, בפניכם מציג שאני הממשלה,
 רוב רבים. בתחומים והישגים נסיון יכולת, בעלי רבים כוחות בתוכה
 אחראיים. ממלכתיים בתפקידים או קודמות, בממשלות שירתו חבריה

 ארץ־ישראל, למען ופעלו שלחמו הלאומיים הכוחות כל את מקיפה היא
 הציבורים את מייצגת היא חלקיה. כל על ארץ־ישראל של יישובה למען

 תושבי של רחב ציבור לצד גווניהם, על והחרדיים הדתיים המסורתיים,
 וחלוצית. חקלאית וחדשה, ותיקה התיישבות ושל פיתוח ועיירות ערים
 התפיסה, הממשלה מרכיבי כל את שמאחדת לומר שנכון דומני

 חבריה שכל יודע אני קרקע. פיסת רק ולא ערך גם היא שארץ־ישראל
 הציבור, את ולשרת המדינה של עניניה ניהול למלאכת להירתם מוכנים
ואתגרים. בעיות רב בעידן
 את משקפים הכנסת, שולחן על שהונחו הממשלה, של היסוד קווי
הלאומית. הממשלה של ומדיניותה יעדיה

 היום, בפניכם מציג שאני לממשלה שקדמה הלאומית, האחדות ממשלת
 י״ד ביום הכנסת, בפני אותה הצגתי כאשר חודש. 15כ־ מעמד החזיקה

 לאומית אחדות שממשלת כך על עמדתי (,22.12.1988) התשמ״ט בטבת
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 בפניהם עומדת ישראל שמדינת שהאתגרים הסברתי השעה. צורך היא
 לתת ויכולים הרוצים הכוחות כל של שיתופם מחייבים הקרובות, בשנים

הלאומיות. למשימות כתף
 יותר לאומית אחדות ממשלת למען וטען שלחם מי היה אם מסופקני

 עם נאבקתי ולמענה כזאת ממשלה למען הטפתי פעם אחר פעם ממני.
 מעט לא ספגנו מפלגתיים, ויתרונות עמדות על ויתרנו לתנועה, חברי

 ולמדינה לעם חיונית שהיא שהאמנתי אחדות אותה למען הכל - ביקורת
 כלפי לפשרות נכונות מחייבת אחדות מכני. ענין איננה אחדות הזאת. לעת
 עמדה נקיטת מחייבת אחדות הדדי, אמון של מידה מחייבת אחדות פנים,

 כזאת גישה למדינה. וחיוניים יסודיים בענינים לפחות חוץ, כלפי מאוחדת
בממשלה. משותפינו חלק על־ידי לדאבוני, ננקטה, לא

 תיפקודה יכולת את הכשילו ובעיות, תקלות של הגוברת ההצטברות
 הכשלת אחד, ברור קול במקום קולות בשני דיבור היוצאת. הממשלה של

 להפלת מתמדת חתירה הממשלה, בתוך חברים ע״י הממשלה מדיניות
 האחדות ממשלת את הפכו אלה כל - באחרת והחלפתה הממשלה
 מי כל יתרונותיו. על קרובות לעתים האפילו שמגרעותיו לגוף, הלאומית

 ועם בעיותיה עם היטב להתמודד יכולתה והבטחת המדינה, שטובת
 הקשה המשבר על שאירע, מה על מצר עיניו, לנגד בפניה, הניצבים אתגרים

והמדינה. הממשלה של בתדמיתה הפגיעה ועל שנגרם
 עם ביחד שהשקעתי המאמצים על מתחרט ואינני מצטער אינני אישית,

 לאחדות, זקוקים שאנו להאמין ממשיך אני האחדות. ממשלת למען חברי,
 אותם בממשלה לשתף מקום ראיתי לא ואולם מירבית, אמיתית לאחדות

הלאומית. האחדות ממשלת את שהכשילו גורמים
 למען והתחיקתית הציבורית לפעילות מילים בכמה להתייחס ברצוני

 אצלנו הקיימת הממשל ששיטת סבור אינני בישראל. הממשל שיטת שינוי
 באופן מתנגד אינני לכן, הבחינות. מכל לנו ומתאימה השלימות כליל היא

 חושש, רק אני להנהיגם. לנכון ימצאו העם נבחרי רוב אם לשינויים, עקרוני
 הפוליטי המשבר רקע על לקיים, התנגדות ומרוב לשינוי להט שמרוב
 עם החוצה ייזרק הטוב נמהרים, דברים ייעשו האחרונים, בחודשים שראינו

 טובה בהכרח לא אך שונה, שיטה בתוך לכודים עצמנו את ונמצא הרע,
 מופעלות כולן וחסרונות. יתרונות יש ממשל שיטת בכל מהקיימת. יותר
השיטה גם אנוש. ולחולשות לפיתויים ללחצים, הנתונים בני־אדם ע״י
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 לכן ולמשברים. לרעה לניצול ולהחשף לקפאון להגיע יכולה ביותר הטובה
 של חייה שתנאי בעובדה, מירבית ובהתחשבות בשיקול־דעת צורך יש

 את להתאים יש פיהם ועל רבים, במובנים מיוחדים הם הזה בדור ישראל
בישראל. הנאותה הממשל שיטת

העליה נגד מסע

 והקליטה. העליה עומדות המדינה ושל הממשלה של היום סדר בראש
 הלאומי ביתו היא כולו. היהודי העם למען וקיימת הוקמה ישראל מדינת

 מקומו את בה למצוא וצריך יכול הוא באשר יהודי וכל היהודי, העם של
 עשייה, וחדוות התרגשות חדורי אנו ועל־כן ייעודנו, זה כיהודי. בה ולחיות
 היהודי העם של גופו מאברי שלם אבר לארצנו. הבאים העולים גלי לנוכח

 שהורחקו יהודים שנה. כשבעים של ניתוק לאחר אליו, ומתחבר שב
 ולא נימולו שלא יהודים הם, מה וישראל יהדות ידעו לא כי עד משורשיהם

 ואת זהותם את מחדש ומגלים אלינו באים הם, מה ישראל חגי ידעו
 שמואל: הנביא של אימרתו עינינו לנגד מתאמתת הנה היהודית. תודעתם

 ונחבל הורחק היהודי של שגופו אף על כי ישקר". לא ישראל נצח "וגם
 מחדש נדלק והניצוץ היום ובא כבה, לא שבו היהודי הניצוץ ועונה,

האבות. במולדת מקורותיו אל ומתחבר
 יכולתנו. בכל עולה, כל נקלוט אנו יפסיק. לא איש הזאת המנגינה את
 שגילה כך על וההוקרה השבחים למלוא בישראל הרחב הציבור ראוי

 התחומים. בכל קליטתו, על להקל לעולה לעזור כדי התנדבות ורוח נכונות
 המשימה למען מעורבותם את ולהגביר להמשיך ישראל לאזרחי קורא אני

הזאת. והנפלאה החשובה
 מסביב. אויבינו את קוממה לארצם השבים היהודים רבבות של התופעה

 היהודים עליית נגד שמתקומם מי שכל משום אויבינו, בפירוש אומר אני
 אין כבר היום היהודים. מדינת נגד ופועל היהודי העם את עויין הוא לא״י,

 חוזרים ואנו והודענו יש״ע, באזורי העולים של ישובם שענין ספק של צל
 תירוץ היה דווקא, אלה לאזורים עולים לכוון מדיניות לנו אין כי ומודיעים,

 של בואם למנוע היא שהוקמה המהומה של האמיתית המטרה ונוח. שקוף
לישראל. יהודים

העולם: ברחבי ומנהיגים מדינאים באזני והערב השכם טוענים אנחנו
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 לדאבוננו, שככה, טרם ישראל מדינת של קיומה לעצם הערבית האיבה
 שלא ואמרנו, וחזרנו אמרנו לקיומה. קץ לשים הזדונית הכוונה נגוזה וטרם

 מכנים שהם מה ולא הכבושים" "השטחים בפיהם שמכונה מה
 המסע גורמי הם אדם, זכויות הפרת בדבר העלילה ולא "התנחלויות",

 איננה יש״ע תושבי הערבים של המדיני ועתידם מעמדם שאלת גם נגדנו.
 הבעיות כל לערבים. ישראל בין לשלום המכשול ואיננה האמיתית הבעיה

 מדינת עם ודו־קיום לשלום אמיתי רצון היה אילו לפתרון, ניתנות הללו
 כוללים ישראל ממשלת של השלום ויוזמת קמפידייוויד הסכמי ישראל.
 ע״י הישראלי הקיום עצם דחיית היא הבעיה כך. לשם טובות הצעות
 שהכל כיוון להתגבר, יכולות הן, ורק הן, הזה המכשול על ערב. מדינות
 לנשימה, כאוויר לשלום כמהה תושביה, כל על ישראל, שמדינת יודעים

שחר. חסרת עלילה עלינו מעליל אחרת שטוען מי כל ומתמיד. מאז
 היהודים, עליית נגד מפעילות ערב שמדינות תקדים, ללא הלחצים מסע

 להצטער, רק אפשר השתנתה. טרם שמדיניותן לכך חותכת הוכחה הוא
 למסע הצטרפה לטפח, משתדלים אנו אותו שלום, עמנו שכרתה שמצרים

 זה בנושא בבגדאד הערבית הפסגה להחלטות ידה את ונתנה הזה
אחרים. ובנושאים
 אמרתי ,1986 באוקטובר 20ב־ הלאומית, האחדות ממשלת את בהציגי

 שיאפשרו התנאים יצירת כל, קודם פירושה, כלכלית "צמיחה היתר: בין
 משמעות העליה. ובראשם המדינה של הציוניים יעודיה את למלא לנו

 לחיות חדשים לעולים שיאפשרו שינויים באותם להתרכז שיש היא, הדבר
 יצירת שתאפשר כלכלית, מערכת יצירת הוא האתגר בארץ... ולהתפרנס

 אותם עושים המקצועיים שכישוריהם לאנשים הולמים עבודה מקומות
כולו". בעולם למבוקשים

 להתכונן שצריך תקווה בגדר היתה העליה שנים, לארבע קרוב לפני אז,
 וממדיה קיימת עובדה היא העליה היום למימושה. ולצפות לקראתה

 תטיל לא לעולם ישראל אחרות, למדינות בניגוד המשוער. כל על עולים
 גלי עם להתמודד נוכל הקליטה. תהליך על להקל כאמצעי הגירה מכסות
 הם אם גם שינויים ולאמץ מוסכמות לשבור מוכנים נהיה אם רק העליה
 קליטת לכל, ומעבר מעל אחרות. או כאלו אינטרסים בקבוצות פוגעים
 שתי במעלה. ראשונה כלכלית משימה בעיקרה היא ההמונית העליה

משפחת לכל שיכון הבטחת הן העליה בקליטת המרכזיות המשימות
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 לעמוד כדי מאמצים תחסוך לא הממשלה למפרנסיה. ותעסוקה עולים
המשימות. בשתי

בכלכלה בית בדק

 תחרות וכושר מבית לאזרחיה שגשוג המבטיחה בריאה, לאומית כלכלה
 ולמעמד מירבי, לבטחון חברתי, לצדק העיקרית הערובה גם היא חוץ כלפי

מכובד. בין־לאומי
 בעולם הכבירים והשינויים בדק־בית. דרוש כשלעצמה ישראל בכלכלת

 לכל נוספים. אתגרים בפנינו מעמידים מברית־המועצות הגדולה והעליה
החדשה. מהממשלה ובמיוחד מכולנו גדול מאמץ ידרש אלו

 פנימיים במשאבים להעזר יוכל הוא במהירות. לצמוח וחייב יכול המשק
 ואת שנים לאורך יציבותו את שנבטיח בתנאי רק חיצוניות ובהשקעות

הממשלה. של המעורבות הקטנת
 הפעילות את במשק. הביורוקרטית המעורבות להקטנת תפעל הממשלה

 הכנסת תקנות המדינה, חוקי באמצעות לנווט יש הממשלה של המשקית
 חופשית תחרות על־ידי תובטח המשק יעילות מקרו־כלכליות. וקביעות
 המדינה, לתושבי נאותה תמורה גם תובטח בכך ומבחוץ. בפנים ואמיתית
בו. והמשתתפים השותפים של ולסיכון למאמץ

 ולהשתמש העיסקיים נכסיה את למכור מאמץ תעשה הממשלה
 חדשים כלכליים למאמצים לסיוע נוספים ובמשאבים אלה במשאבים
 תעסוקה הבטחת למען מהלכים תיזום מצידה הממשלה ומבטיחים.

 בעיקר דיור, הבטחת ולמען יחד; גם החדשים ולעולים הוותיקים לאזרחים
החדשים. לעולים גם וכמובן צעירים, ולזוגות ליוצאי־צבא

 להן ותושיט החלשות לשכבות הממשלה תדאג העליה קליטת עם יחד
 חינוך לרבות החברה, שרותי וגם הרווחה שרותי גם ומכובד. מסודר סיוע

 ברורים וכללים תקנות חוקים, על־פי ינתנו מקומי, ושלטון ובריאות
האבטלה. ממדי לצמצם כדי שביכולתה כל תעשה הממשלה והוגנים.
 דוהרת. באינפלציה ישראל גם התנסתה בלבד מועטות שנים לפני
 על לעמוד מצווים ואנו - לוחשות עדיין גחליה האינפלציה, הדברת למרות

 האינפלציה העמוקה, והאבטלה הממושך המיתון למרות לצערנו, המשמר.
שהן המפותחות בארצות השוררת מזו בהרבה גבוהה עדיין אצלנו
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שלנו. שוקי־היעד
 הבין־לאומיות העיסקות ואת היצוא את להגדיל בכושרנו פגע זה מצב

 נילחם ואכן - בו להילחם יש לכן הכלכלית. צמיחתנו להבטחת החיוניות
בו.

 כדי מספיקות אינן המדינה הכנסות יחסית, הכבד המיסים נטל למרות
 הוצאות של העדיפות סדרי את לווסת אפוא נאלץ תקציבה. צרכי

המרובה. את המחזיק מועט בחינת התקציב,

השלום לכיוון לנוע

 שמטרתו השלום, תהליך של ולקידומו לשלום מחוייבת הממשלה
 בברכה ואמונתנו לשלום החתירה לשכנותיה. ישראל בין שלום־אמת

 מפני חשש מתוך או בטחונית, חולשה מתוך נובעת איננה בשלום הטמונה
 לשכנינו ובעתיד בהווה יד מושיטים ואנו בעבר יד הושטנו מדיניים. לחצים

 לשם ברצון. לקראתו נלך בשלום, עמנו לחיות רוצה שבאמת מי הערבים.
במרץ. נפעל כך

 תחליף שאין בעליל, מראות השלום והסכמי המלחמות תולדות
 בין שלום והשגת מלחמה ומצב מלחמה סיום לצורך ישירה להידברות

 לא ערבית שכנה עם כה עד שהושג והיחיד הראשון השלום ומדינות. עמים
 הקריאה, על חוזרים אנו לכן, ישיר. ומתן משא בלי להתממש היה יכול

 חוזי שלום השגת לשם ערב, ממדינות אחת כל עם ישיר מו״מ לקיום
 זו חובה. ידי לצאת כדי הצהרה איננה ישיר למו׳׳מ קריאתנו ובר־קיימא.

 ולבוא וללוחמה לעויינות עורף לפנות לשכנינו, וכנה אמיתית פנייה
 רעיון את דוחים אנחנו לשלום. נכונותם תיבחן בזאת הדיונים. לשולחן
 הסכם. של ולא כפייה של אמצעי זה שכן וכל, מכל הבינלאומית הוועידה

תנאי! בשום כזאת לוועידה נלך לא על־כן,
 הדרך את המתווה למסגרת בינלאומית מחוייבות ישראל לממשלת יש

 השלום הסכם נקבע פיהם שעל קמפ־דייוויד הסכמי הם אלה שלום. להסדרי
 14 מיום ישראל ממשלת של השלום יוזמת נקבעה פיהם ועל מצרים עם

 מעולם השלום. יוזמת על וגם ההסכמים על גם ביקורת נמתחה .1989 במאי
 בין פשרות של תוצאה היו הם אידיאליים. הסכמים שהם סברנו לא

ולא רוחם, ועל המלא תוכנם על לעמוד נקפיד אם אבל שונות. עמדות
104



ומדינה עם

 בהם שיש דומני מהם, חלקים של סלקטיווי אימוץ או סירוסם את נרשה
 נמשיך התיכון. במזרח ולשלום המדינה של לאינטרסים מספקת ערובה
 להסדר, כן רצון שיגלו ערביים גורמים ועם ארה״ב, ממשלת עם יחד לפעול

השלום. תהליך את לקדם כדי
 כאשר יש״ע, ערביי של מעמדם את ולקדם להסדר להתקדם אי־אפשר

 עלינו מטילות איבה, יחסי עמנו מקיימות למצרים, פרט ערב, מדינות כל
 מסייעות מדינית, ולוחמה ברוטלית הסתה נגדנו מנהלות כלכלי, חרם

 האחרון הערבית הפסגה כינוס העליה. נגד ונלחמות נגדנו טרור לפעילות
 ישראל כלפי ערב מדינות בעמדת קיצוני יותר עוד חותם טבע בבגדאד

 היהודים. מדינת כלפי בלתי־מתפשרת עויינות ובוטה גלויה בצורה וחשף
 מצטמצם הוא כאילו הסכסוך שבהצגת הזיוף עם נשלים ולא נסכים לא

 של באמת המסוכן המרכיב העלמת תוך הישראלית־פלשתינית, למשוואה
 מצדנו טירוף מעשה זה יהיה וצבאותיהן. משאביהן על ערב מדינות

 כאשר ארץ־ישראל, של הרכה הבטן שהוא באזור כלשהו לוויתור להסכים
תקדים. חסרת צבאית עוצמה ובעלת עויינת טבעת מסביבנו
 תהליך של אבן־הפינה הם קמפידייוויד והסכמי ישראל-מצרים יחסי
 כנגד אך טוב. וזה קיימים, היחסים השלום. ברומטר בבחינת והם השלום

 לזה, מעבר הדו־צדדיים. היחסים בתחום לשיפורים רב מקום יש זאת,
 הסכמי ומימוש השלום בקידום מפתח תפקיד למלא יכולה מצרים

 הנטיה בין ולתמרן להתלבט תחדל שמצרים הזמן הגיע קמפ־דייוויד.
 הגיע בלתי־מתפשרת. לשנאה המכורים הערביים הגורמים ובין לשלום

 של השני החלק על המו״מ לחידוש עמנו יחד ותפעל תקום שמצרים הזמן
 הוא מה הוכחה דרושה היתה מובארך לנשיא אם קמפ־דייוויד. הסכמי
 המחבלים לבצעה שזממו הטרור שפעולת הרי קדאפי, של לוב ומהי אש״ף

 החותכת הראיה את סיפקה האחרון, השבועות בחג עבאס, אל אבו של
מהותם. של

 חשיבות מישנה מקבל לישראל ערב מדינות שאר של יחסן מישור
 שניסינו זמן זה בבגדאד. האחרונה הערבית הפסגה ועידת נוכח אלה בימים

 שפעולה המסר, את ערב מדינות מראשי לכמה להעביר שונות בדרכים
 או הכלכלי החרם ביטול כגון כלפינו, הלוחמה מצב הנמכת של כלשהי

 על לטובה ותשפיע בברכה תתקבל לגזענות הציונות מהשוואת הסתלקות
החלטות של שורה בגדאד בפסגת נתקבלה זה, במקום השלום. תהליך
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 תמיכה העיראקית, במיליטנטיות תמיכה העליה, נגד וקיצוניות חמורות
 במלוא עתה חזרה עיראק ועוד. נגדנו, והטרור האלימות ובמעשי באש״ף

 השלום סרבן של איראן, עם מלחמתה לפני החלה שבו לתפקיד עוזה
 של העצומה התחמשותה על גם פקוחה העין ישראל. של קיומה ושולל

 נגדנו. להשתמש מאיימת היא שבהם וכימי, ביולוגי בנשק לרבות עיראק,
חולני. דמיון של פרח עורבא זהו עיראק; על ישראלי איום אין

 פשר חסרת איבה מליבוי לחדול ערב, למדינות וקוראים שבים אנו לכן
 ופריחה ברכה בכנפיו שיביא שלום דו־קיום, של שלום שלום, לכיוון ולנוע
 בלתי נשק לפירוק בינלאומי לסדר קוראים אנו כמו־כן האזור. עמי לכל

העולם. מן אלה איומים משחית כלי שיסלק קונבנציונלי,
 הסכסוך של ההסדר מרכיבי כל את מקיפה שלנו השלום יוזמת

 של מחוייבותן וחידוש מצרים עם השלום חיזוק דהיינו, הערבי־ישראלי,
 מצב סיום הפליטים, מחנות חיסול קמפ״דייוויד, להסכמי וארה״ב מצרים

יש״ע. לערביי האוטונומיה ומימוש ערב מדינות עם הלוחמה

ולגיטימיים נבחרים נציגים

 אש״ף הוא להצליח, סיכוי לו שיש שלום, של תהליך לקידום המכשול
 הממשלה הבינלאומית. בקהילה שונים גורמים לו שהעניקו והמעמד

 שיש מעשה כל דסתרי. תרתי הם והשלום שאש״ף חד־משמעית, תבהיר
 סיכויי את מקטין הטרור לכנופיות ולגיטימציה מעמד הקנית משום בו

 המשך את מעודדים עמו דו־שיח וניהול באש״ף הכרה יתר־על־כן, ההסדר,
 ההכרה את הטרור מנהיגי מפרשים כך כי נגדנו, והטרור האלימות מעשי

ממשלות. מצד בהם
 התקשורת באמצעי לאחרונה התבטאו העבודה מפלגת מראשי כמה
 מיישבים הם איך אש״ף. עם ארה״ב שמקיימת הדו־שיח המשכת בזכות
 אין כלום לאש״ף? ישראל בין למו״מ התנגדותם עם הזה הדו־שיח חיוב

 קודם אש׳׳ףי של השלבים תורת את לקבל אלא ברירה ואין מנוס בעיניהם
 ואחריו אש״ף עם ישראלי דו־שיח אחריו אש״ף, עם אמריקאי דו־שיח
 אבדן על מצביעים אלה דברים אש״ף? בהנהגת פלשתינית ערבית מדינה

 פאניקה, יאוש, מתוך פתרונות חיפוש על קיומנו, ביסודות כפירה על דרך,
 העבודה בתנועת טובים וגם שרבים משוכנע אני בעתיד. אמון ואובדן
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 שפיות של לדרך זו תנועתם את ויחזירו הללו הסטיות נגד ויתקוממו יקומו
דרכנו. בצדקת ובטחון אמונה ושל

 עם דו־שיח לנהל מעוניינים ואף מוכנים שאנו היא, הממשלה עמדת
 מעמדם את לקדם מנת על יש״ע, ערביי של ולגיטימיים נבחרים נציגים

 להיגרר שלא בקריאה, יש״ע לערביי פונה אני עצמם. עניניהם ניהול ואת
 את שיפרו לא ושביתות הפרות־סדר לאלימות. והמטיפים המסיתים אחרי

 מסבלם הנהנים אלה הנימה. כמלוא אף סיכוייהם את קידמו ולא מצבם
 מבירה המטיילים אש״ף של הטרור אנשי הם לטובתם, אותו ומנצלים

 לדו־שיח להגיע אפשר יתגשמו. לא פעם שאף חלומות ומפריחים לבירה
 הזאת. האוכלוסיה של ממאווייה גדול חלק שיגשים הוגן ולהסדר מכובד

 ללכת שיבחרו אלה הקשיים. אף על הזה, ליעד לחתור תמשיך הממשלה
 והיכולת הכלים לנו יש הדין. חומרת בכל יטופלו וטרור אלימות של בדרך
 הלב מעומק חוזרת קריאה לסיים ברצוני להפעילם. נהסס ולא בהם, לטפל

 שלום - שלום למען עמנו לדו־שיח בואו יש״ע: ולערביי ערב למדינות
ילדיכם. ושלום ילדינו

 גורמי ולכל ישראל למשטרת הבטחון, לשרותי לצה״ל, תעניק הממשלה
 והתמיכה האמון מלוא את ובטחונה, ארצנו משמר על העומדים הבטחון
החיוני. תפקידם את למלא להם לאפשר כדי ימימה, כמימים

 קץ לשים כדי חדשות דרכים ונבחן האפשריים הצעדים כל יינקטו
 שדות להצתת הארץ, בכבישי לתחבורה להתנכלויות האלימות, למעשי
 ותושב אזרח וכל יהודי כל ורכבים. בני־אדם על אבנים ולזריקת ורכוש

 על ומהגנה מבטחון להנות זכאי בארץ־ישראל שהוא חלק בכל החי אחר
 כל ונעשה ומתנכלים, מתפרעים מפני רכושו ועל משפחתו חיי על חייו,

הדבר. את להבטיח כדי שביכולתנו

לעולמים ישראל בירת

 אמרוהו כבר ירושלים על אנוש בשפת להאמר שיכול מה כל - ירושלים
 עם של הנצחי הקשר את ביטאו האלוקית בלשונם קדם. מני נביאינו
 לא ירושלים ולמען אחשה, לא ציון "למען וירושלים. ציון עם ישראל

 כלפיד וישועתה צדקה, כנוגה יצא "עד - ישעיהו הנביא אמר - אשקוט״
יבער".
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 ארבע לכל והמתרחבת הנבנית ירושלים והשלימה, המאוחדת ירושלים
 ושום ומתן משא לשום נושא ואיננה לעולמים ישראל בירת היא הרוחות,

 המקומות וצליינים. רגל, עולי למבקרים, פתוחה העיר וממכר. מקח
 דוד עיר אך העיר. בתולדות אי־פעם שהיו מכפי ובטוחים מוגנים הקדושים

 זכריה: הנביא וכמאמר ומדינתו. ישראל עם של הכתר פנינת ותשאר היתה
 מבוא ומארץ מזרח, מארץ עמי את מושיע הנני צבאות: השם אמר "כה

 להם אהיה ואני לעם לי והיו ירושלים; בתוך ושכנו אותם והבאתי השמש.
ובצדקה". באמת לאלוקים,

ישראל לערביי קריאה

 הנטיות ואת הערבים ישראל אזרחי את הפוקדות לתמורות ערים אנו
 ישראל ערביי אחריות. וחסרי עויינים מגורמים עידוד המקבלות להקצנה,

 ממשלת רבה. במידה וזכויותיהם מעמדם את המקדם מסלול, על עלו
 והגינות. שיתוף תחושת מתוך זה תהליך ולקדם להמשיך מעוניינת ישראל

 המסיתים, לקולות לשעות שלא הערבים האזרחים לכל פונה אני לכן,
 והישגיו מעמדו את לסכן העלול דבר לעשות ולא אותם, ולבודד להוקיע

הערבי. הציבור של
 נפלו הבינלאומית. במערכת מפליאות תמורות חלו האחרונה בשנה
 יותר טוב לעתיד מבוססת תקווה ויש רבות, ומדינות גושים בין מחיצות

 בחלקו עדיין המפוזר היהודי, לעם גדולה בשורה זו לאנושות. יותר ובטוח
 בין ומלחמות מאיבה כתוצאה יקר מחיר פעם לא ושילם יבשות ברחבי

העמים.
 המזרחי והגוש בריה״מ שערי פתיחת עם נוסף, בהישג התברך עמנו
 אירופה מזרח מדינות לארץ־ישראל. לעלות הכמהים לאחינו לרווחה

 מיוחד לציון ראויה זו. אחר בזו עמנו הדיפלומטיים היחסים את מחדשות
 ישראל עם להתקשר לנכון מוצא שקם דמוקרטי משטר שכל העובדה,
 נהנה אש״ף הערבי. בעולם ואש״פיסטיים קיצוניים לגורמים עורף ולהפנות

 הבמה, מעל שירדו הטוטליטריים המשטרים מצד ותמיכה ממשענת בעבר
 את יסלקו והדמוקרטיים החדשים שהמשטרים ומצפים מקווים ואנו

 מדיניות ויאמצו משטחן אש״ף של הטרור ארגוני של הנוכחות שרידי
שלום. של הסדר לקידום שתסייע באזורנו, ואחראית שקולה
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 עם הנורמליים היחסים חידוש את מעכבת עודנה בריה״מ לדאבוננו,
 ערבית ומסחטנות מלחץ בריה״מ ממשלת של חששותיה ישראל. מדינת

 חשפו הערבי, בלחץ עמדו ממנה בהרבה חלשות מדינות מאוד. מפליאים
 בריה״מ, שממשלת לקוות ממשיכים אנו במאומה. ניזוקו ולא אפסותו את
 אזורנו כלפי מדיניותה את תתאים מבית, עצומים ואתגרים בעיות אף על

 עם היחסים לחדש להחלטה בהקדם ותגיע הנוכחי, הפתיחות לעידן
אחרים. או מדיניים בנושאים להתנותם מבלי ישראל

 בזירה הגדולות התמורות מן עדיין הושפעו לא ערב מדינות
 עריצות שלטונות תחת עמים נאנקים עדיין במזרח־התיכון הבינלאומית.

 על מאיימים ואופוזיציוניים קיצוניים זרמים פוליטיות, תנועות ודיכוי.
 משאבים רבים שליטים משקיעים זה רקע על ומשטריהן. המדינות יציבות

 בלתי־ כולל מתוחכמים, לחימה ואמצעי נשק ברכישת עצומים
 המלאכותי הבסיס על ערבית אחדות להשתית וממשיכים קונבנציונליים,

 ויהיה הדמוקרטיה שתגבר ככל ברורה: המסקנה לישראל. איבה טיפוח של
 השלום סיכויי על לטובה הדבר ישפיע כן ערב, במדינות חופש יותר

זה. באזור והיציבות

ארה״ב עם היחסים

 יסוד אבן להיות ממשיכים לארה״ב ישראל בין והידידות הברית יחסי
 זיקה של מערכת התפתחה השנים במשך הישראלית. החוץ במדיניות

 שני בין ידידות ושל ומגוונים רבים בתחומים פעולה שיתוף של הדדית,
 האמינה הברית בעלת היא ישראל כי מאמינים אנו לה. דומה שאין העמים,

 האסטרטגי, הפעולה שיתוף מתחים. והעמוס המורכב באזורנו ארה״ב של
זו. לעמדתנו ביטוי הוא האחרונות השנים במשך שמוסד

 חילוקי־דעות האמריקאי הממשל לבין בינינו שיש סוד, זה אין אמנם
 זה שנושא משום רק ולו פלא, בכך אין השלום. לתהליך מסביב אחדים

 שורש ארה״ב. של הזווית מן הדבר כן לא בשבילנו. וחיוני קיומי הוא
 לאש״ף הממשל של מיחסו ובראשונה, בראש נובע, בינינו הדעות הבדלי

 אנחנו השלום. ולסיכויי ליציבות קשה מכה מהווה שבעינינו עמו, ולדו־שיח
 היו ולא הניבו לא דו־שיח, באותו תלה שהממשל שהציפיות, משוכנעים,

 תנאי בשום עמדו לא הטרור ארגוני חיובית. תוצאה שום להניב יכולות
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 מהותו לעצם מנוגדים שאלה משום ערפאת, שהבטיח הבטחה ובשום
 ערב שמדינות אימת שכל הראה השנים נסיון אש״ף. של קיומו וזכות

 ועלו צפו לארה״ב, ישראל בין הידידות בחומת כלשהו בסדק הבחינו
ישראל. נגד תוקפנות של חלומות אצלן מחדש
 תורמים לארה״ב, ישראל בין ופוריים הדוקים שיחסים משוכנעים אנו

 את לשכנע מאודנו בכל ננסה אנו התיכון. במזרח ליציבות רבה במידה
 הפעולה ושיתוף ההבנה למירב ונחתור עמדתנו בצדקת ארה״ב ממשלת

 ארה״ב עם ביד יד נעבוד זאת, עם זה. באזורנו השלום קידום למען עמה,
 במערכת השונים בתחומים הפעולה ושיתוף והידידות הברית לחיזוק

 עמה הדוק ובתיאום החופשי, הסחר אזור הסכם במימוש האסטרטגית,
הבינלאומית. המדינית בזירה

 דבר את אירופה למדינות להביא המאמצים את תגביר הממשלה
 דו־צדדי. פעולה בשיתוף רצונה ואת השלום למען מדיניותה את ישראל,

 ובתוכן אירופה מדינות כל עם יחסינו מערכת את ביותר מחשיבים אנו
 מקווים אנו וכלכליות. מדיניות היסטוריות, מסיבות הקהיליה, מדינות

 את מגבירה באש״ף שהתמיכה שנים, של נסיון לאחר יבינו, אלה שמדינות
השלום. את מקרבת ואיננה הקיצוניות

 ארץ־ישראל, אל הזה בדור חזר היהודי העם של ההיסטוריה מוקד כי אף
 כנפות בארבע מעמנו גדול חלק מפוזר עדיין היהודי, עם של מולדתו אל

 במצוקה: לקהילות אחים ואחוות עידוד קריאת שולחים אנו הארץ.
 וכמיהתם לתפילותיהם קשובים אנו ובאיראן. ערב בארצות באתיופיה,

לרגע. אף אותם שוכחים ואיננו
 במלוא באחרונה וצף חזר ולתדהמתנו חלף ולא פג לא האנטישמיות נגע

 להילחם עלינו ואתר, אתר בכל היהודיות הקהילות עם יחד חומרתו.
לחיסולה. ולהביא להוקיעה הזאת, המקוממת בתופעה

 מני התפילה דברי את ומזכירים חוזרים אנו התפוצות ברחבי אחינו לכל
 בזכות אחד עם אנו לארצנו". הארץ כנפות מארבע יחד "וקבצנו קדם:

 באותה הדורות, כל לאורך אבותינו, דבקות וזכות שלנו המפוארת המסורת
 אנו לכן, אבותינו. בארץ קוממיותנו וחידוש ציון שיבת ובחזון תפילה

 בבניין עמנו ולהשתתף בארץ ולהתיישב לעלות עמנו בבני מפצירים
 של ותפילתם ישראל נביאי חזון ובהגשמת בחיזוקה בפיתוחה, המדינה,
אבותינו.
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פנים בנושאי טיפול

 הניגבה הדמים מחיר את לצמצם המאמצים את ותגביר תמשיך הממשלה
כך. לשם אפשרי צעד כל ותבחן דרכים בתאונות מאיתנו

 תמשיך הממשלה תמימים. קרבנות ומפיל להתפשט ממשיך הסמים נגע
 הפעולות בתיאום לה ותסייע בסמים, למלחמה הרשות את לעודד

זה. בנגע במלחמה
 לחברה הערובה שהם בישראל, והמדע החינוך את תעודד הממשלה

ומתקדמת. משופרת
 הממשלה והחברה. המשפחה של התווך עמוד היא בישראל האשה

 העובדת האשה ושל בכלל האשה של וזכויותיה מעמדה לקידום תעשה
בפרט.

 השותפים שני הביעו הראשונה, הלאומית האחדות ממשלת קמה כאשר
 העימותים סגנון את תמתן אחדות ממשלת שכינון התקווה, את העיקריים

 ממשלות של שנים שש אחרי בקרבנו. מילולית אלימות ותמנע הפוליטיים
 חילוקי תמיד יהיו ההיא. התקווה שהתגשמה לומר יכול אינני אחדות

 המפלגות, לכל שוב פונה אני כן, פי על ואף הפוליטיים. הגורמים בין דעות
הדדי. כבוד ועל נאותה סגנון רמת על לשמור החוגים, לכל

 אומר כך על שורשיו. אל וחוזר מולדתו את בונה לארצו, שב ישראל עם
 ואימרו: ממרחק, באיים והגידו גויים, השם, דבר "שמעו ירמיהו הנביא
 וגאלו יעקב את השם פדה כי עדרו. כרועה ושמרו יקבצנו, ישראל מזרה
 ישראל תולדות תמצית את בתוכם מקפלים אלה פסוקים ממנו". חזק מיד

 וכינון ישראל בטחון ישראל, נדחי קיבוץ ותקומתו, ישראל גאולת בדורנו;
 אל שנגיע עד ה׳, בעזרת יימשכו, אלה נצח תהליכי הבינלאומיים. יחסיה

והשלום. היציבות המנוחה,
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 לאחר שהרכבתי הממשלה את הכנסת בפני להציג מתכבד הריני
 יסוד לחוק 15 סעיף לפי המדינה. נשיא כבוד ע״י המשימה עלי שהוטלה

בממשלה. אמונה את להביע מהכנסת מבקש אני הממשלה,

והרווחה העבודה שר הממשלה, ראש - שמיר יצחק
הסביבה לאיכות ושר
החוץ ושר הממשלה ראש סגן - לוי דוד
והמסחר התעשיה ושר הממשלה ראש סגן ניסים משה
הבריאות שר - אולמרט אהוד
החקלאות שר - איתן רפאל
הבטחון שר - ארנס משה
הפנים שר - דרעי אריה
והתרבות החינוך שר - המר זבולון
והתכנון הכלכלה שר - מגן דוד
האוצר שר - מודעי יצחק
המשטרה שר - מילוא רוני
המשפטים שר - מרידור דן
והטכנולוגיה המדע והתשתית, האנרגיה שר - נאמן יובל

העליה לקליטת השר - פרץ יצחק
התקשורת שר - פנחסי רפאל
התיירות שר - פת גדעון
התחבורה שר - קצב משה

דתות לענייני השר - שאקי אבנר
והשיכון הבינוי שר - שרון אריאל
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בקרית־ארנא הנס
(12.6.1990 קרית־אתא, כבוד, אזרחות הענקת בטקס )דברים

 מודה ואני הזה המרגש מהטקס היום ונסער נרגש אני העיר, ראש אדוני
 הנחמדה, בעיר כבוד אזרח להיות לי שהענקתם הכבוד על לחבריך, לך,

קרית־אתא. הזאת, והמתקדמת היקרה
 ישבתי הדיון, של האחרונים בשלבים בכנסת, אמש, אבל תאמינו, לא

 של ריבונו לעצמי: ואמרתי בקרית־אתא, המחר יום של הטקס על וחשבתי
 לקרית־אתא, אבוא איך בכנסת? הערב רוב אשיג לא אם יהיה מה עולם,

 לי, יגידו הם מה החברים, להמוני אגיד מה ראם, דוד העיר, לראש אגיד מה
יכול. כן שהליכוד להוכיח, חייב אני יכול? לא הליכוד

 את להקים הזה, בעימות הזה, בקרב לעמוד הכוח את לי ונתתם
 את לראות לקרית־אתא, לבוא שאוכל כדי שלנו, הלאומית הממשלה

שלנו. הציבור
 לקרית־אתא, נפשי קשר איזה לי יש העיר, ראש אמר נכון היקרים, ידידי

 שנים, וארבע ארבעים לפני הלוחמים, מטובי חברים קבוצת נפלה כאן
 הכרתי אישית. ולי המחתרת, אנשי לכל למחתרת, עצומה מכה אז והיתה

 התפתלתי רבים וימים מבצעיהם, על מעשיהם, על ידעתי כולם, את
 על לי סיפרו ואז הזאת, המכה עוצמת את לשאת יכולתי לא בכאבים,

 כפר־אתא, לי נדמה קרית־אתא, היתה לא זו - בקרית־אתא הנס,
 ידי על רק לא נרדפים, היינו בודדים, היינו פורשים, אז היינו - קרית־בנימין

 בסביבה, בית איזה שהיה - קטן מיעוט היינו יהודים, ידי על גם האנגלים
 בזה ראינו האנגלים. מאש שנמלטו מהקבוצה אחדים מיקלט קיבלו שבו
 להרגיש לב להם שיש כפר־אתא, של הזה באיזור יהודים איזה יש כי נס,

 ארבעים שאחרי ציפה לא מאיתנו ואיש ישראל. חירות לוחמי את ולהבין
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 לקרית־אתא אבוא ישראל, חירות מלוחמי מיכאל, אני, שנים וארבע
ישראל. ממשלת כראש כזה עצום קהל לפגוש

לגדול צריכים אנחנו

 לפני נכון, לפנינו. הדרך רבה עוד אבל ארוכה, דרך כברת עברנו
 אולי פחות, הרבה בארץ, יהודים ממיליון פחות היינו שנים וארבע ארבעים

 די לא אבל מיליונים, ארבעה כמעט השם בעזרת והיום יהודים, מיליון חצי
 של עיר להיות צריכה קרית־אתא לצמוח. לגדול, צריכים אנחנו בזה. לנו

 של הזה באיזור מיליונים. שמונה כולה וישראל תושבים אלף מאה לפחות
 להגן שיוכל כוח להוות צריכים אנחנו קטן, עם להיות יכולים איננו העולם

 במולדתו, היהודי העם כל את ולקלוט נפשו על לעמוד עצמו, על
בארץ־ישראל.

 מפלגותיו כל על ישראל, עם לכל משותפת הזאת, המטרה הזה, העיקרון
 פתלתלה, היא הפוליטית הדרך יודעים, כולנו זה, למרות אבל ותנועותיו.
 באחד אותי ראיתם אמש פוליטיים. ועימותים קרבות ומלאה עקלקלה,
 אתו. ומתווכח יריב עם פוליטי בעימות עומד שאני הנדירים, המקרים

 ואם גדול, רעיון זהו לאומית, אחדות בעד אני אחים, מלחמות אוהב אינני
 זה אין הזאת, הלאומית האחדות את להגשים תמיד מצליחים לא אנחנו

 כוח השקענו הכנות, בכל יריבינו. באשמת זה לרצוננו, בניגוד זה באשמתנו,
 תתפקד הזאת שהממשלה מקווה מאוד ואני משלנו, ממשלה להקים עצום

 תפעם רק אם בזאת, משוכנע אני התחומים, בכל להישגים תגיע כהלכה,
 שנגיע לאחר שנצליח, לאחר רצוננו אבל שלנו, הפנימית האחדות בנו

 איומים עלינו ובאים אויבים, מוקפת שהיא הזאת, בארץ לעמנו להישגים
 חזק. חזק, עם ומלוכד, מאוחד יהיה הזה שהעם הוא רצוננו הצדדים, מכל

 יהיה שהוא צריך חזקה, תהיה שרוחו צריך חזק, עם להיות כדי אמנם,
 ישראל, עם כולנו: עיני לנגד שעומדות העיקריות למטרות ומסור נאמן

ישראל. תורת ארץ־ישראל,
 קורא אני לאומית, אחדות ממשלת הקרוב בזמן לנו תהיה לא אם גם
 ממלחמות להימנע מכסימלית, אחדות על לשמור בישראל העם לכל

 למרות רעהו. את איש לכבד הדדיים, ומגידופים מהשמצות להימנע אחים,
 העם תהיה, אשר הממשלה ותהיה אחד, לעם בנים כולנו הדעות, חילוקי
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 שכנינו, עם בשלום רוצים כולנו פנימי, שלום על אחדות, על לשמור צריך
 האחור, כל עם שלום שיהיה לפני אבל אויבינו, היום שהם אלה עם אפילו
ישראל. עם בתוך אחווה פנימי, שלום להיות צריך

 העידוד על תודתי נא קבלו קרית־אתא, אנשי העיר, ראש אדוני
ברוכים! תהיו והיום, אתמול אותי שעודדתם
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בציונות ומעלה משכמו
(23.7.1990 ז׳בוטינסקי, זאב של לזכרו בכנסת )דברים

 זאב של לפטירתו שנה חמישים במלאות הכנסת, של זו מיוחדת ישיבה
 מציינת הציונות, ימי בדברי ומעל משכמו שהיה הציוני המנהיג ז׳בוטינסקי,

 לוחם, עתונאי, משורר, סופר, הוגה־דעות, מדינאי, של רב־גונית דמות
 שעליה ישראל, בכנסת זה, בבית ובית״ר. הרוויזיוניסטית התנועה מייסד

הדמוקרטיה. על משלו בדברים לפתוח הראוי מן לחם, ולמענה חלם
 ההנהגה ליצירת היחידה והדרך לכפיה אפשרות אין היהודים "אצלנו

 הם אלה - וישירה״ כללית בחירה זכות של והישנה הנאה המצווה היא
 שליטים של מגפיהם תחת קרסו דמוקרטיות שבהם בימים, 1939ב־ דבריו

 זכויות שווי ועשיר "שאביון - כתב כך - פירושה דמוקרטיה ורודנים.
 ואם קולגיאלית; עבודה זולת עבודה שום לעצמי מצייר "איני ועוד: המה";

 כלשהי, עלבון הרגשת בלא הרי מחברי, פחות אחד קול אקבל מחר
הפשוטים". החיילים שורת אל אעבור גם או כעוזרו, אליו אצטרף

 ובמיוחד דורו, בני של חלקם מנת שהיו והטראגדיות האכזבות ולמרות
 בקנאות ז׳בוטינסקי דגל דמוקרטי, באורח בגרמניה לשלטון היטלר עליית

 הזמן לתנאי בהתאם ליישמו המליץ כי אם הדמוקרטי, העקרון בקדושת
 תנאי אל אותה שיתאים לפירוש, זקוקה תורה "כל לאמור: והנסיבות,

 העקרונות, אותם של ביותר העמוקות התמציות רק הן וקדושות הזמן,
 לפעמים צריך התמצית, את להציל כדי אך לקדושים. אותם חושבים שאנו

פירוש". לכתוב - רוויזיה לעשות להתיירא לא
 ולא היום, נכתבו לא והדברים - מדבריו ציטוט עוד - זה פרק ולסיום
 אמיתית, טהורה, דמוקרטיה רואים ואנו "יש ו:934ב־ אלא בישראל,
 יצרה הכללית הבחירה שזכות משום בה, למשול אפשר שאי - מושרשת
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 רוב. לעולם יהא לא ואף אין מהן אחת שלאף שונות, מפלגות תריסר כאן
 סתם הממשלה את שתוריד חדשה, קומבינאציה להתהוות יכולה שבוע כל

 ולא 1934ב־ אלה דברים כתב הוא פוליטית". סיבה שום בלא ככה,
 זועף עולם מול ישראל, בית על העיבו קודרים ששמים בעת ,1990ב־

אירופה. יהודי על שאיימה השמדה סכנת מול אל ועויין,
 של בחייו בולטים עמו בגורל עמוקה ומעורבות גדלות־רוח של קווים

 היהודים פני את שכיסתה המבישה, בכלימה שהרגיש ז׳בוטינסקי האיש.
 העמים. בין שלהם המשווע האונים חוסר את עפר, עד דיכויים את בגלות,

 תוחלת: ללא כמעט בקריאה הזדעק שבאירופה, בגיהינום חלקם מנת נוכח
 מן גם - ונידוי השמצות שספג הוא, חי״. עם אם כי מת, פגר לא ״אנו

 יהודים, אלפי למאות מחשמלת תקווה הזרים - המאורגן היהודי המימסד
ממוות. המר גורלם את שראו

 זאב של ובקלסתרו האישי באופי שזורים שונים מאריגים אריגים
 נאמנותו את קבע אבל רחבה, אירופית תרבות בעל היה הוא ז׳בוטינסקי.

 את ותבע תורתנו מסורת את העריך הוא בלבד. יהודי במסלול הלאומית
 לאדם "אדם של הכלל פועל שבו בעולם העברית, הגבורה מסורת חידוש
בארץ־ישראל. הלוחמות למחתרות השראתו נתן ואף זאב",

 אווקואציה היהודי. לעם הצלה כתנועת הציונות את הגדיר ז׳בוטינסקי
 יציאת לה, שהטיף הציונית, הבשורה היתה זו - יהודים מיליוני של המונית
 התמוטטת את חדה בעין צפה הוא ארץ־ישראל. אל הגולה מן יהודים
 לממדיה עד האנטישמיות התגברות ואת באירופה היהודיים החיים

 מקלט עתה, כן כאז ארץ־ישראל, מהווה היאך הרואות עינינו הנאציים.
 מארצות אליה העולים ישראל, בית המוני להצלת לאומי ובית פיסי

 המציאות, כורח אלא מותרות אינה ז׳בוטינסקי של הציונות מצוקה.
 במולדתו מחדש וריכוזו היהודי, העם של וההצלה השיחרור תנועת

ההיסטורית.
 ובתמצית נכון מבטאת חד־כיוונית כהשקפה שהציונות הבין, הוא

 השעטנז את לבטל נועד "חד־נס" המושג הלאומית. התחיה את טהרתה
 הם אידיאלים "שני מצטט: ואני לסוציאליזם. ציונות בין האידיאולוגי

 אין בתי־מקדש. ושני שונים מזבחות כשני אלוהים, כשני בדיוק אבסורד,
 ולהיות אידיאלים שני למזג היכולה נשמה אולם איש; להעליב ביכולתי

 מוניסטית". נשמה היא מושלמת נשמה היא. פגומה נשמה מאושרת, בכך
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 בלתי לאומית בהגשמה העם כוחות של מירבי בריכוז הצורך על עמד הוא
מסוייגת

ליברלי כלכלי חזון

 בברית־המועצות צדק: כמה עד אנו רואים ויותר, שנה 50 אחרי היום,
 העקרון את הימים באלה המתהווה ההיסטוריה מאשרת ובמזרח־אירופה

 של דעיכתו את והמרושש, המדכא הקומוניסטי המשטר של קיצו את הזה,
 תורת שלו, החד־נס שתורת הסימנים, מתרבים ובישראל הסוציאליזם;

 זו, פילוסופית תפיסה הגוברת. היא היחיד", את אלוהים ברא "בראשית
 תשתית להקים בצורך אצלו השתלבה האדם, מרכזיות של

 במגמה ז׳בוטינסקי פעל בכך חופשי. משק של בסיס על כלכלית־חברתית
 לעודד כדי לו זקוקה שישראל דבר ליברלי, כלכלי חזון להגשים ברורה

 ומשגשגת פתוחה מתקדמת, לחברה בדרך וזאת - יצירה כוחות ולהמריץ
 אותם מיישבת יהודים, ועוד עוד קולטת עליה, קולטת חברה יותר,

ארץ־ישראל. רחבי בכל בהצלחה
 הערבית, לשאלה ביחס מציאותית ראייה בעל היה ז׳בוטינסקי זאב

 הערבים לדידו, בארץ־ישראל. הציוני המפעל של בדרכו כמכשול שעמדה
 תקווה להם תהיה עוד כל יהודית, ולמדינה יהודי לרוב מרצון יסכימו לא
 "קיר המונח את טבע אשר הוא הציונות. את ולהביס למוטט יוכלו כי

 כוח קיום של בתנאי רק אפשרי בארץ יהודי־ערבי הסכם לאמור: - הברזל״
 עם ולהשלים בו להתחשב הערבים את יאלץ הזמן שבבוא מוצק, עברי

 מניע ואין היה לא צדק. אכן והוא ארצו. על היהודי העם של ריבונותו
 נוכח ברזל כקיר עמידתנו זולת - הסכם איתנו לעשות שכנינו מצד מדרבן

 כמו הערבית, הסרבנות חומת נסדקה ואכן ובמידה שלהם. העויינות
 הודות שלנו, הברזל לקיר הודות השאר, בין זה, הרי מצרים, של במקרה
 בארצנו להתהלך יכולים היינו לא ברזל, קיר אותו אילמלא וכוחו. לצה״ל
אחד. לרגע לא אף חיינו אורח את ולקיים
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התגשם שלו החזון

 עליה להגן ביכולתנו וגם המדינה בהקמת גם התגשם ז׳בוטינסקי של החזון
 היום יכולים אנו היהודי. העם של עצמאיים חיים מסגרת בתוכה ולקיים
 לאומית, ומיכולת מוצק בטחוני ממעמד נהנית ישראל מדינת כי לו, לבשר

 תורתו, בזכות היום עצמה את מוצאת הציונות תבל. רחבי בכל המוכרת
 שהיה מה בתקופתו. שהיה מכפי טוב ערוך לאין במצב - מלחמתו בזכות
 בשנות למציאות נהפך והארבעים, השלושים בשנות לב משאלת בגדר

 לכל לשלום ידה ישראל מדינת מושיטה היום והתשעים. השמונים
 עוצמה מתוך אלא חולשה מתוך לא זאת עושה היא אותה. הסובבים

אמת. לשלום שאיפה ומתוך
 הפיח הוא ביותר. החשוכות בשנים גם נואש אמר לא ז׳בוטינסקי זאב

 הטיף מדינה, דרש לעליה, דחף נוער, חינך הוא תקווה. של זיק היהודי בעם
 את וללמד ללמוד יהיה התבונה מן העברית. השפה את החייה לצבא,
 שעמדו מאלה והרבה - בשבילנו היה הוא הליכותיו. ומוסר משנתו לקחי

 של השראתו לאור יאיר". בציון חדש "אור - מדבריו והתעודדו במחיצתו
 עד שהביאונו אחרים, ציונים מנהיגים של השראתם וגם ז׳בוטינסקי, זאב

 מדינת של דרכה בצידקת באמונה ונתחזק הפעולה נתיב את נתווה הלום,
ישראל.
 וממחלוקות עקר מפולמוס נימנע השאר שבין בכך גם זכרו את נכבד

 תמיד שאף ז׳בוטינסקי זאב אחים. ושנאת פירוד המגבירות תועלת, ללא
 עוד שאין בעת גם דעות, חילוקי של בעת גם לאומית לאחדות לאחדות,
 הדר. על וגם אחדות. על לשמור עלינו שומה - אחדות ממשלת בישראל

 ליושר לחנך כדי ז׳בוטינסקי, זאב ידי על והודגש שהומצא מושג זהו "הדר"
 ב״הדר" כולנו וננהג יתן מי לזולת. וכבוד סדר ודרך־ארץ, נימוס אנושי,
ישראל. כלל על תרבות של חינוכית דוגמה נקרין ובכך זה במשכן
 בתנועה מרכזית אסכולה ויוצר תנועה של מנהיג היה ז׳בוטינסקי זאב

 גדולי שאר עם יחד - ישראל עם לכל שייך הוא הזה היום ואולם הציונית,
 האלמוות זכרו את מוקירים ישראל וכנסת ישראל עם הדורות. בכל האומה

 משמעי, חד באופן היסוס, וללא גימגום ללא אשר ז׳בוטינסקי, זאב של
 שכולה ארץ כן עברית, מדינה "כן לאמור: קולו את השמיע וברור צלול
שיבואו". אלה כל את להכיל רחבה די ארץ כן שלנו,
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ז׳בוטינסקי של צוואתו
(.28.8.1990 הנשיא, במשכן ז׳בוטינסקי, זאב לפטירת 50ה־ שנת ארועי בפתיחת )נאום

 בהוראת לארץ־ישראל, ז׳בוטינסקי זאב של עצמותיו הועלו כאשר
 זכה סוף סוף כי ידענו ,1964ב־ ז״ל, אשכול לוי בראשות ישראל, ממשלת
 ז׳בוטינסקי לזאב הצדיעה ישראל מדינת צוואתו. שתתמלא הדגול, המנהיג
ציון. באדמת ובהיטמנו הביתה בשובו
 למאורע שנה, 26 לפני בירושלים הממלכתית ההלוויה מן מוליך ישר קו

 כבוד ישראל, נשיאי במשכן כאן, ניתן היום הזה. היום משתתפים אנו בו זה
 תלמידיו, זכרו, מוקירי אנו, - המדינה נשיא כבוד במעמד כאשר לזכרו,

 זה, מעמד בנכר. לפטירתו שנה 50 מלאות מציינים ותורתו, דרכו ממשיכי
 ולהדגיש, לציין כדי בהם יש זו, שנה במהלך בעקבותיו שיבואו והארועים

 ממנו וקיימת. חיה תורתו בתוכנו, שורה ז׳בוטינסקי זאב של רוחו כי
אלה. בימים גם תעצומות־נפש לשאוב אנו וחייבים יכולים

 השאיר הוא תקומה. ובטרם שואה בטרם - לעולמו הלך ז׳בוטינסקי
 הלאומית־מדינית־רוחנית: צוואתו את למלא שהיטיבו ותנועה, עם אחריו

 על גוננו הם המדינה, לתקומת הביאו ישראל, לעצמאות נלחמו הם
 מתקדמת, חברה פה הקימו שנה, 42 במשך אזרחיה ובטחון גבולותיה

 מקנה ארץ־ישראל, רחבי בכל ישובים מקימה עליה, קולטת מתפתחת,
 שתלך לאן ותסתכל, תביט אשר בכל היהודי. העם להמוני ומקלט בית

 נפשו שנשא ז׳בוטינסקי, זאב של חזונו התגשמות את אתה רואה ותפנה,
 מדינה, ללא עם - עוד ולא העמים, ככל יהיה ישראל שעם אחד: לדבר רק

גויים. לחסדי נתון תבל, ברחבי מפוזר
 הציוני, הפרימאט תורת את ומעריציו תלמידיו בלב נטע ז׳בוטינסקי זאב

 של תלמידיו ואכן, הציונות. הגשמת לכל קודמת כי הצו הציונית, הבכורה
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 לנגד כאשר ושיחררו, כבשו ובנו, סללו והקריבו, נלחמו ז׳בוטינסקי זאב
 לחזקה היהודים, מדינת את להקים ויחידה: אחת מטרה עומדת עיניהם

 לא האישי האינטרס עצמם, על חשבו לא הם ורבם, מורם כמו ולבססה.
 דהיינו, - הממלכתי הלאומי, האינטרס ורק אך אלא פועלם, ביסוד היה

 דור דורו, היה כזה היהודי. העם של הלאומיות השאיפות הגשמת
הלאומיות. המחתרות של הדור בית״ר, של הדור ז׳בוטינסקי,

יהודי ברזל קיר

 כתב: הוא במקור ובאיתנות. בקרירות לפעול אותנו לימד ז׳בוטינסקי זאב
 הפרק שעל בעניינים לטפל ביותר טובה דרך היש פעסט". און "קאלט
 הדרך? בצידקת ובאמונה הדעת בשיקול הנפש, באיתנות בקור־רוח, מאשר

 למסקנה, יגיע ממזרח, האיום מול היום, ישראל עמידת את שיבחן מי
 אזרחיה. ולשלום ישראל למדינת דאגה מתוך פועלים, אנחנו כך שאכן
 בטחון להגנת שלנו, מלחמתנו את אלא - לנו לא מלחמות נלחמים איננו

עליה. היהודי העם וריבונות ארץ־ישראל
 נותר עוד "כל אמר: כאשר וברור, נחוש ז׳בוטינסקי זאב היה זה בעניין

 ימכרו לא - מאתנו להיפטר תקווה של אחד ניצוץ אפילו הערבים בלב
 שמנות... הבטחות תמורת ולא מתוקים דיבורים תמורת לא זו תקווה
 כוח כלומר, - הברזל קיר היא הערבים( )עם להסכם להגיע היחידה הדרך

יסודותיו". את לקעקע תוכל לא ערבית השפעה שום אשר בארץ־ישראל,
 והכזבים, השקרים בשפת ישראל על היום לאיים המנסים אלה, גם
 המטורף של הברזל אגרוף מול כי יודעים ודאי היהודי, לעם שינאה מתוך

 שתדענה ומיומנות, חזקות בטחון זרועות יהודי, ברזל קיר ניצב מבגדאד
 לא לשלום, שואף ישראל עם וצר. מתנכל כל להדוף הצורך ובעת להרתיע
 ברוחו שלום אלא לחצים, עוד המזמין שלום וויתור, חולשה של לשלום

 היושב העם, של הקיומיים האינטרסים על השומר שלום ז׳בוטינסקי, של
אדמתו. על בביטחה
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ציון שיבת נס

 - ז׳בוטינסקי זאב ואמר חזר כך - ישראל עם בידי תהיה שארץ־ישראל כדי
 הערבים. תושביה של זכויותיהם ותובטחנה יהודי רוב בה שיהיה דרוש

 את לפרוץ - היהודי העם של הלאומי״ ״הספורט על דיבר ז׳בוטינסקי
 הלאומי" "הספורט בה. ולהיבנות לבנותה אליה, לעלות המולדת, שערי

 זוכרים איננו שכמעט עדנה, לו היתה אלה ובימים ושוב, שוב מתגשם
 - מצפון אחים המוני של ציון שיבת נס מתרחש עינינו לנגד כמותה:
 הערבים, מאיומי נבהלים אינם היהודים אחינו אתיופיה. - ומדרום בריה״מ,
 פעם ערפאת, של ממטוסו ופעם מבגדאד פעם - לבקרים חדשות הצצים

 של הברזל בקיר נתקלים אלה איומים - האו״ם מבימת ופעם מדמשק
 גלים המגיעה היהודית, העליה היהודית, הדעת נחישות היהודית, הרוח
 החדש ביתם את להקים הבאים יהודים בלוד, האווירי הבית נמל אל גלים

במולדתם.
 סיירתי קליטה. גם הוא עליה, רק לא הוא שלנו הלאומי" "הספורט היום
 קורם הקליטה תהליך את וראיתי הארץ בדרום ישובים בשלושה אתמול

 הארץ ברחבי מתיישבים באו, מקרוב זה יהודים, המוני וגידים. עור
 מאסיווי יהודי רוב ליצור ז׳בוטינסקי, של חזונו את בתנופה ומגשימים

היהודים. בארץ
 הלכה בפועל, מתגשמת שהיא אף - ז׳בוטינסקי של תורתו אין לצערי,

 היה עז, ולוחם גדול מדינאי היותו מלבד ברבים. מוכרת - למעשה
 ודמות דבריו, את בצמא ששתו לרבים, מורה ומחנך, מורה ז׳בוטינסקי

 חינך הוא ובהערצה. בדבקות אחריו שהלכו נוער בני לרבבות מופת
 כנסת נשיא, מדינה, לנו היו בטרם הממלכה, היתה בטרם עוד לממלכתיות

 נוער, תנועת הקים כך ולשם הנוער חינוך את מאוד החשיב הוא וממשלה,
 כישוריו וכל אונו כל את שיעבד הוא אשכולות, וכאיש כסופר בית״ר.

ונורדאו. הרצל של ברוחם הציונות רעיונות הפצת למען הברוכים
 לא שלנו החינוך מערכת היום. הלומד הנוער נחלת תורתו אין לצערנו,

 סיפוריו, שיריו, מאמריו, כתביו, רעיונותיו, את להחדיר היום עד השכילה
 אקטואלית, כה שתורתו ציוני, מנהיג לך אין והרי הצעיר. הדור לתודעת

 רחובות הרבה יש ז׳בוטינסקי. זאב של כתורתו ומרעננת, רעננה כה
 אך דיוקנו. הנושאים ובולים מטבעות יש שמו, על הנקראים ויישובים
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 פרקים והפיכת וכתביו, ספריו הפצת היא אלה מכל ערוך לאין חשובה
הרבים. לנחלת מהגותו נרחבים

 להסתלקותו 50ה־ שנת - זו בשנה בחלקה, אפילו זו, מטרה תושג אם
 פנים אל פנים להכירו שזכו מאלה מאוד מעטים שרק האיש, של מאתנו
 זאב בסיפוק: לעצמנו לומר נוכל אז כי - בקרבנו נותרו ידיו, על מים ולצקת

 עד, לעדי תתקיים ישראל שמדינת כשם עד, לעדי וקיים חי ז׳בוטינסקי
 ומשנאינו, אוייבינו כל של לבם למגינת - ועוד עוד תתחזק תתפתח,
ואוהביה. ציון דורשי כל של לבם ולשמחת
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ושלום בטחון

 חולשה, מתוך שלום לא השלום. מעיינינו "בראש
 של שלום ולא ברירה חוסר מתוך שלום לא

 אמת, שלום אלא בטחוננו, חשבון על ויתורים
 שמביא בר־קיימא, שלום עוצמה, מתוך שלום

ודו־קיום". יציבות בכנפיו
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ללבנון שניתנה ההזדמנות
(12.3.1984 החוץ, ומשרד הממשלה ראש משרד פעולות על בכנסת סקירה )מתוך

 ישראל של החוץ ביחסי ושיפור ייצוב שנת היתה החולפת השנה
 של בעטיו בחוץ־לארץ, עלינו שנמתחה הביקורת הבין־לאומי. ובמעמדה

 הבעייתיות לעין־כל שנחשפו ככל נדמה, ואף התמתנה הגליל, שלום מבצע
 האלים הפילוג במיוחד בלטו זה בהקשר הלבנוני. הנושא של והמורכבות

 ביירות, ועל המרכזי הממשל על ההתקפות המחבלים, במחנה שפרץ
 האחרונים האירועים באו ולבסוף לבנון, צבא של להתמוטטותו שגרמו

 של החד־צדדי ולביטולו סוריה על־ידי לבנון נשיא של להכנעתו שהובילו
 מתמדת, דמים בשפיכות שלוו הללו, ההתפתחויות .1983 מאי הסכם

 הבנה יותר שנוצרה לכך תרמו לבנון, בפרשת הקיצוניות והתמורות
 בלבנון ישראל של ופעולותיה לעמדותיה הבין־לאומית הקהיליה בקרב

שם. לעצמה שהציבה ולמטרות
 שהתפתחה הגוברת ההבנה היה במעמדנו לשיפור שתרם השני הגורם
 ביטוי לתת האמריקאי הממשל של ונכונותו ארצות־הברית, עם ביחסינו

 בין ואסטרטגי מדיני ותיאום פעולה שיתוף של מנגנון הקמת על־ידי לכך
המדינות. שתי

 בלטו אזורנו את המאפיינים המתמדת והמתיחות האלימים הסכסוכים
יציב כגורם ישראל מזדקרת זו במציאות החולפת. בשנה שאת ביתר
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 חייו מאורח גם אלא ומשאביו מכוחו רק לא נובעת שעצמתו ומייצב,
הדמוקרטי. וממשטרו

 צפונה על הטרור להתקפות קץ לשים כדי 1982 ביוני ללבנון נכנס צה״ל
 אנו אך בעיקרו, הושג הזה היעד זו. מדינה של משטחה ישראל של

 מבלי הארוך לטווח זה הישג להבטיח הצורך עם להתמודד ממשיכים
 כדי פועלים אנו לבנון. אדמת על צה״ל של מאסיווית לנוכחות להזדקק

 שימנעו בני־קיימא, בטחון להסדרי הקרב בזירת צה״ל הישגי את להפוך
אזרחינו. על טרור התקפות של לבסיס שוב לבנון של הפיכתה את

 ממשל לכונן הזדמנות ולממשלתו הלבנוני לעם נתן הגליל שלום מבצע
הסורי. הכיבוש ומעול האש״פי הטרור ממאחזי משוחרר שיהיה עצמאי

 שההזדמנות סיכוי שיש נראה היה מספר חודשים של זמן פרק במשך
חלקית. במידה אף ולו תתממש, אכן ללבנון שניתנה

 למען ארצות־הברית, של בעזרתה משא־ומתן, ניהלנו חודשים באותם
 במסגרת שהזכרתי, הבטחון להסדרי ומשפטי פורמלי ביטוי שיתן הסכם
 נחתם ההסכם מלבנון. הזרים הכוחות כל יוצאו שעל־פיו יותר, רחב הסדר

 אל להוציאו מסוגלת היתה לא לבנון ממשלת אך ,1983 במאי 17ב־
 שהלכו וטרור אלימות דרכי נקטו לבנון בתוך דברה ועושי סוריה הפועל.

 פירסמה השנה במארס 5ב־ הלבנוני. הממשל את שהכניעו עד וגברו
ישראל. עם ההסכם של החד־צדדי ביטולו על הודעה לבנון ממשלת

 שסוריה ספק, לכל מעל שהתברר הצהרנו הלבנונית להודעה בתגובה
 עצמאותה על גזר־דין שפירושו לתכתיב לבנון ממשלת את הכניעה

 בעצמה למצוא ישראל תדע הזאת, העובדה שלנוכח הודענו כן וריבונותה.
בטחונה. להבטחת הנאותות הנכונות הדרכים את

 דרום של האזור כל על המרכזי הלבנוני הממשל שלט לא במציאות
 לגבולנו ובסמוך המחבלים כנופיות שם שלטו שנים. לעשר קרוב זה לבנון

 המנוח, חדד רב־סרן של המיליציה בידי היתה והבטחון הסדר על השמירה
 כל ועם שונות, בדרכים פועלים אנו ללבנון שנכנסנו מאז צה״ל. של בגיבויו

הבטחון. את להגביר כדי אפשרי, גורם
 אמור היה הסדיר הלבנוני הצבא לבנון, ממשלת עם ההסכם על־פי

 מקבלת היתה וזו המקומיות, המליציות בה שישולבו בדרום יחידה להציב
 גורמי עם פעולה ושיתוף תיאום תוך האזור, בטחון על השמירה את לידיה
 וחופשי מרכזי־עצמאי לבנוני ממשל עוד קיים שלא מכיוון אך צה״ל.
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 פעולה שיתוף תוך מאמצינו, את ומגבירים ממשיכים אנחנו סורי, מתכתיב
 את לידיהם ישלו מקומיים שגורמים כדי המקומית, האוכלוסיה עם

 במהירות להתבצע יכולה ואיננה קלה איננה זו מלאכה והסדר. הבסחון
 מצד פעולה ושיתוף סוב רצון על להישען חייבות כאלה יחידות ובפזיזות.

 את ולנצל להבליט משתדלים אנו ומנהיגיה. המקומית האוכלוסיה
 כל על בדרום־לבנון הלבנוני העם לבין בינינו הקיימת האינטרסים שותפות
 האוכלוסיה של ובטובתה בבטחונה בשלומה, מעוניינים אנו מרכיביו.

 שאוכלוסיה מאמינים אנו חייה. במהלך להתערב ענין שום לנו ואין הזאת,
לנו. עויינים ומגורמים ממחבלים ומחסה עזרה תמנע זו

 להגשמת הנחוצים הזמן ולאורך בהיקף בדרום־לבנון ייערך צה״ל
 למנוע תהיה נוכחותו מגמת המשותף. גבולנו הבטחת של המשימה
 תשתנה ופריסתו עויינים גורמים של והתארגנותם התבססותם כניסתם,
בשטח. שישחררו לנסיבות בהתאם

 ממשל על־ידי נחתם 1983 במאי 17מה־ ולבנון ישראל בין ההסכם
 החופשי. מרצונו הלבנוני הפרלמנט על־ידי ואושר וחופשי, עצמאי לבנוני
 מעשה לעומת בעינו נשאר - המשפטי לא אם - והמוסרי המדיני תוקפו

 יחד ריבונותו. את שאיבד ממשל על־ידי ובכפייה באונס שנעשה הביטול
 היה זה באזור. השלום בתהליך לאחור צעד היה ההסכם ביטול זאת, עם

 בו הראשון והסעיף ושכנותיה, ישראל בין שנחתם השני המדיני ההסכם
 סוריה ממשלת עוד. קיים איננו המדינות שתי בין המלחמה שמצב קבע,
 מדיני הסכם היותו בגלל דווקא ההסכם, ביטול את למטרה לה שמה

 טובתה את להקריב היסס לא הסורי המשטר השלום. תהליך את המקדם
 כאשר לאחור, ולהסיגו השלום תהליך את לעצור כדי לבנון, של ושלומה
 שכנותיה, לבין ישראל בין המלחמה מצב קיום היא, היסודית שאיפתו
קמפ־דייוויד. הסכמי ביטול זה ובמכלול

 לשאלת מצטמצמות אינן וכוונותיו הסורי המשטר שעמדת ספק אין
 ולסיכוי כולו האזור לשלום נוגעות הן אלא וגורלה, עצמאותה לבנון,

 הסכמי על־פי שלום תהליך של המשכתו למען יציבות יותר בו שתשתרר
 להן שיש החופשי, בעולם המדינות לכל הדבר נוגע כן על קמפ־דייוויד.

 בעיניים לראות חייבות אלו מדינות במזרח־התיכון. ובשלום ביציבות ענין
 ישראל מקרה, בכל אלו. מטרות להשגת בדרך הסורי המכשול את פקוחות
]...[ לרשותה העומדים ובאמצעים בכלים בטחונה למען שלה את תעשה
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חמורה פנימית התפתחות
(21.5.1984 בכנסת, הודעה )מתוך

 ביותר חמורה פנימית להתפתחות דברים לייחד לצערי, חייב, אני ]...[
 על הכללי הבטחון שירות ראש לי דיווח 1984 באפריל 27 ביום במדינה.
 אוטובוסים במספר חבלה מטעני להטמין נסיון של וסיכולו חשיפתו
 נוספים אנשים נעצרו חקירתם ובעקבות נעצרו המבצעים ערביים.

 הפעולה ושומרון. ביהודה ערבים תושבים נגד פיגועים בביצוע החשודים
 המעשים כבד. אסון מנעה הכללי הבטחון שירות של והיעילה המהירה

 אדם, בחיי כבדות אבידות גרימת על נוסף עלולים היו שנמנעו המטורפים
 למעמדה המדיניות, למערכותיה ישראל, למדינת איום נזק לגרום

חמור. נזק ושומרון ביהודה ההתיישבות להינזק היתה עלולה כן ולבטחונה.
 ישנם עוד עצמאותנו קיום של שנה 36 לאחר כי הוא ומצער מדאיג

 ומקיימים מקבלים ואינם הממלכתית בסמכות הכופרים בתוכנו אנשים
 ישראל. לבטחון אחראית בלבד והיא ישראל שממשלת היסודי העקרון את

 בקבוצה מדובר כי התברר פנים משוא ללא שהתנהלו החקירות במשך
 המכריע רובם הזאת. הנלוזה בדרך ללכת התפתו אשר אנשים של קטנה

 המעשים מן מסתייגים עזה וחבל הגולן רמת ושומרון, יהודה מתיישבי של
 ההתיישבות מפעל של להכתמתו הצדקה כל אין כן על סייג. ללא הללו
 בתוצאות וישאו לדין יובאו הם בדרכם. שתעו יחידים בעוון כולו

 בחבלי היהודית־ציונית ההתישבות של המפואר המפעל אבל מעשיהם,
 יש הממשלה. של המלא ובעידודה בתמיכתה יימשך השונים ארץ־ישראל
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 כימים לילות העושים בהתיישבות והמנהיגים האישים אותם לחזק
 לגבי איש בלב כלשהו ספק ישאר לא למען והשכנוע החינוך במלאכת

מהם. כתוצאה להיגרם היה שיכול העצום והנזק המעשים חומרת
 של קיומה יסורים". ידי על אלא נקנית ישראל ארץ "אין אמרו: רבותינו

 מיסורים חלק הוא כאלה מעשים לכלל להגיע המסוגלת יהודית קבוצה
 את תמנע הזאת המסוכנת התופעה של שחשיפתה מקווה אני אלה.

]...[. בעתיד אלה מעשים של הישנותם
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ישראל באויבי הקיצוני
 הפלשתינית", הלאומית "המועצה כינוס בעניין בכנסת המדיני בדיון תשובה )דברי

(4.12.1984 ברבת־עמון, ,17ה־

 "המועצה בו הקשור ולפורום אש״ף הקרוי הטרור לארגון הנוגע הנושא
 והדיון ישראל כנסת של להתייחסורנה ראוי אינו הפלשתינאית" הלאומית

 עם הזה. הבית של לכבודו מתחת הוא ובמעשיהם, בהחלטותיהם בהם,
 של למעלליהם הנוגע בכל שלנו הציבור זכרון את לרענן הראוי מן זאת

 ותודות הבטחון כוחות של לדריכותם ותודות למזלנו, הטרור. ארגוני
 בישראל לעם להמחיש באחרונה מצליח אש״ף אין - הציבור של לעירנותו

 טוב אך אבידות, וגרימת אכזריים מעשים על־ידי פעילותו משמעות את
 מנסים אינם הרוצחים בו אחד יום עובר אינו שכמעט היטב ידוע שנדע

 ואם מצליחים, אינם הם ואם ישראל, במדינת ולחבל להרוס לרצוח,
 שלא סיבה זו אין התפוצצותם, בטרם מוקשים לפרק מצליחים חבלנינו

 - נשכח אל מחייבים. ושאיפותיהם שמעשיהם כפי אליהם, להתייחס
ישראל. באויבי והאכזרי הקיצוני הוא אש״ף

 20 לפני ערב מדינות על־ידי הוקם אש״ף המכונה שהגורם שנזכור, ראוי

 שיוכל וכמכשיר ישראל, מדינת של קיומה נגד שפועל כאמצעי שנה
 לכמה והתפרק שהתפלג עד ארץ־ישראל. כל על הבעלות זכות לתבוע

 קבוצות של ארגון־גג מעין אש״ף היה של״ג, מלחמת בעקבות גורמים,
 לשימצה הידוע במיסמך המפורטת אחת, מטרה אותם שאיחדה טרור
 היא המטרה פשוטות, במלים הפלשתינית". הלאומית "האמנה בשם

 אין כאילו נוספת, ערבית מדינה תחתיה ולהקים ישראל מדינת את לחסל
הקיימות. הערביות המדינות 22ב־ די
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השלבים ותורת אש״ף

 יהודים להרוג הוא המעשי שביטויה הטרוריסטית, הפעילות לצד
 אש״ף פיתח אפשרית, הזדמנות בכל וטף, זקנים נשים, גברים, וישראלים,

 הערביות. הנפט מדינות על־ידי הממומנת ענפה תעמולתית פעילות גם
 את ולקדם הטרור על לחפות היתה הזאת הפעילות מטרת

 הנימה כמלוא לשנות מבלי המדינית. בזירה ישראל של הדה־לגיטימציה
 התעמולה זרועות עסקו הטרור, ארגוני לעצמם שהציבו המקורי, היעד את

 מטרותיהם לשרת כדי טקטיים במהלכים גם השונים, בכינוסיהם שלהם,
 את בתרועות שקיבלו כאלה היו למשל, כך, שהתפתחו. לנסיבות בהתאם

 ,1974 בשנת מל״פ, המתקרא גוף אותו של 12ה־ הכינוס של החלטותיו

 בזירה לפעול אלא בלבד, טרור בפעילות להסתפק לא הוחלט שבו
 של השלבים" "תורת נולדה כך שלבית. מדינית תכנית עפ״י המדינית

 בלשונם או יותר, צנוע יעד בהשגת להתרכז יש זה: הוא פירושה אש״ף.
 ישות עליו להקים כדי פלשתין, מאדמת שהוא שטח כל לשחרר הם,

 של לסיומו עד השחרור פעולת להמשך בסיס שתשמש פלשתינית,
ישראל. של לחיסולה עד דהיינו התהליך,

 ערפאת, של סגנו הפעם והציג חזר אש״ף של האמיתית כוונתו את
 "כל אמר: הוא ברבת־עמון. הכינוס באי בפני "אבראיאד", בכינויו הידוע
 אמרנו כאשר מפלשתין. אדמה שעל כל או יפו בהשבת רוצה מאתנו אחד
 רצינו הפלשתינית, מהאדמה חלק כל על עצמאית מדינה רוצים שאנו
 משמעות אין גירוש. של במצב שיהיה ולא ברווחה יחיה עמנו בו מקום
 הנהגה היא זאת שהחליטה הפלשתינית ההנהגה נכנענו. שאנו הדבר

 חילונית מדינה רוצים שאנו אמרנו בבגידה. בזמנו אותנו האשימו אמיצה.
 שלב כל אולם זאת, ביטלנו לא פלשתין. אדמת כל על ודמוקרטית

 פלשתין את נטלו "הציונים אבו־איאד: אמר דבריו ובהמשך שלו". והטיפול
שעל". אחר שעל להשיבה ועלינו שעל, אחר שעל

 להזכיר כדי וחבריו, אבו־איאד לדברי מלהזדקק פטור שהייתי דומני
 במי יודע בישראל ילד כל אש״ף. של פרצופו מהו בישראל ולציבור לכנסת
 לחפץ מיוחד חוש מזמן פיתח בישראל אזרח כל מטרותיו. הם ומה מדובר
 להשיג. הוא מבקש ומה אותו הניח מי יודעים וכולנו ציבורי, במקום חשוד

 לבית כבוד מוסיפה איננה זה בנושא ההתעסקות ואומר: חוזר אני כן על
הזה.
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 כלשהו מדיני מגע לקיים שאין ישראל, במדינת לאומית הסכמה ישנה
 המובהק המכשול והוא המדיני לתהליך שותף איננו הוא אש״ף, עם

 יוצריו, על אש״ף הקרוי הגולם קם פעמיים ולא פעם לא לשלום.
 אימתם הטילו הטרור ארגוני נלמד. לא עדיין והלקח הערביות, הממשלות

 ממשלות על וגם עזה, וחבל שומרון ביהודה, הערבים התושבים על
 בידי הערבים המנהיגים הפקידו זאת, למרות ערב. בארצות ומנהיגים

 בידי שבויים עצמם את מצאו הם שלהם. ההחלטה מכושר חלק אש״ף
 את שכבלו הידיים אך פעם. אחר פעם יקר, מחיר כך על ושילמו זה גורם

 את לאדוניהן ולהחזיר הכבלים את להתיר שיצטרכו הידיים הן הן עצמן,
ההחלטה. כוח

 בכל בהם תכה ישראל בטרור, יעסקו המחבלים שארגוני זמן כל
 הבסיס את מהם לשלול גבם, את לשבור הצלחנו לידיה. הנקרית הזדמנות

 קצות בארבע ולפזרם לבנון אדמת על לעצמם שהקימו הטריטוריאלי
 בהסדר, רצונם על המצהירים ערבים, מנהיגים לאותם הערבי. העולם
 סוף סוף לעבור כדי אש״ף, של מטבעות־החנק להשתחרר הזדמנות ניתנת
 משותפת דרך ולמצוא וענייני, אמיתי מכובד, מדיני משא־ומתן של לפסים

ולשלום. לדו־קיום

ירדן עם שלום

 שרוב המדינה זו ירדן, ממלכת כלפי מיוחד באופן אמורים הדברים
 הסתיר לא אש״ף ואשר המערבית, מארץ־ישראל פלשתינים הם אוכלוסיה

 סכנת מול עמדה ירדן ההאשמי. המלוכני למשטרה הבסיסית איבתו את
 בגלל עצמאותה את שאיבדה כמעט אז .1970 בשנת אזרחים מלחמת

 באותו הערביות שכנותיה של ותמיכתן בתוכה האש״פי הטרור השתוללות
 המל״פ כינוס את הפעם לארח חוסיין המלך של החלטתו ארגון.

 יינזקו ממלכתו ולא הוא שלא מהערכתו, הנראה ככל נבעה ברבת־עמון
ופיצול. פילוג של משברים עליו שעברו מהארגון,

 לירדן ישראל ממשלות קראו זו, בימה מעל וגם שונות בהזדמנויות
 עומדת הזו הקריאה המשא־ומתן. לשולחן ולבוא האמיץ הצעד את לעשות

 דווקא אלא לו, וזקוקה בהסדר חפצה לבדה שישראל משום לא בתוקפה
כאחת. ולירדן לישראל השכנות, לשתי נחוץ שהשלום משום
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 הוא הראשון מכשולים: שני ישראל עם השלום מדרך לסלק חייבת ירדן
 כל חוסמת זה ארגון־מרצחים עם ירדנית שותפות כל אש״ף. עם השותפות

 לקווי תחזור שישראל החלום - השני המכשול לשלום. נתיב וכל גישה
 רבים ויתורים עשתה ישראל מסוכנת. ואשליה חלום־שווא זהו .1949
 כך אלה, מכשולים משני להשתחרר תמהר שירדן ככל בקמפ־דייוויד. מאוד
 עברי משני זו בצד זו החיות המדינות שתי בין לשלום הסיכויים יגברו

הירדן.
 הסכם־שלום על אתה חתמנו אלה. בימים מצרים של לעמדתה ואשר

 בתולדות מהפכני היסטורי מאורע היה זה שנים. לשש קרוב לפני
 אנשי מצד רצח ואיומי חריפה בהתנגדות מלווה שהיה המזרח־התיכון,

 ערפאת יצאו - סאדאת מצרים נשיא נרצח כאשר ומנהיגיהם. אש״ף
 ושבח הלל דברי מצרים של עתוניה גדושים עכשיו ואילו במחולות. ומרעיו
 ממצרים. שבחים חוסך אינו ערפאת וגם ברבת־בעמון. האש״פית להצגה

 ומשקלו אצילותו על המצרי העם ההיסטורית, "מצרים דבריו: הם אלה
 התנגדו ועמה מצרים קמפ־דייוויד. מדיניות את קיבלו לא והצבא, האנושי,

ערפאת. דברי עליהם". לכפות שניסו לנורמליזציה
 הנוגדים אלה לדברים ההכחשות היכן מצרים: ממשלת את שואלים אנו

 על מערביים מדינאים באזני בקהיר ונשנות החוזרות ההצהרות את
 מאותה להתפעל אפשר אמנם קמפ״דייווידי להסכמי ונאמנות מחויבות

 אך והיפוכו, דבר אמירת של כפל־לשון, של מיוחדת מזרח־תיכונית אמנות
וכנות. בהירות מחייב הוא כלי־משחק, אינו השלום

 של היפוכו את מבטא הוא באשר לדיון, נושא אינו אש״ף ובסיכום:
 מדרום שכנותינו - ומצרים ירדן אולם השלום, שלילת את השלום,
 תמיכה דרכן: על להחליט חייבות בשלום, רצונן על המצהירות וממזרח,
יחד. לדור יכולים השניים אין בשלום. או באש״ף
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לשווא השלו□ שם הנושאים
(16.5.1985 אסיה-ישראל, המסחר לשכת בפני דברים )מתוך

 את או העולם, תיקון את עצמה על לקבל יכולה איננה ישראל ]...[
 אך ההיפך. את ועושים בשלום הדוגלים של האמיתי פרצופם חשיפת
 גם שייכים. אנו מחנה לאיזה יודעים אנחנו ודמוקרטית חופשית כמדינה

 לא לעולם אנחנו והדמוקרטי החופשי העולם ויחלש יקטן חלילה אם
 בחופש, ובאמונתנו בזהותנו בעקרונותינו, לבגוד מסוגלים ואיננו נבגוד

דמוקרטי. חיים ובאורח האדם בזכויות
 הבינלאומית, בזירה גם פעילות לגלות ישראל יכולה אחד בתחום רק
 חייבים אנחנו המזרח־התיכון. באזור מצבנו על השלכות לו שיש כיוון

 לשווא, השלום שם את הנושאים אלה את לחשוף נסיון כל לדרבן
 היא הבולטת הדוגמה לשלום. חתירה של בכיסוי תוקפנות מעשי ומבצעים

 השואף מתמתן או מתון כגורם המחבלים ארגוני את להציג הנוכחי הנסיון
 עם להסכם ידו את נתן שערפאת מאז מדיני. דו־שיח לקיים ומוכן לשלום
 למספר עדים אנו שלום", תמורת "אדמה נאמר שבו (,11.2.85)ב־ חוסיין

 תוך נאמרים הדברים לשלום. המחבלים שפני והצהרות התבטאויות
 ראשי כל של חוזרות ומהצהרות הטרור מעשי מהמשך התעלמות
יימשך. שהטרור המחבלים

 ולא במעש הוא ששלום הכל באזני ולשנן להצהיר לחזור, מצווים אנו
 תעמולה של בעידן שלום למלות וחשיבות משקל אין במלל.

 מי הטוטליטריים. המשטרים שפיתחו ושטיפת־המוח ודיסאינפורמציה
 לשלום. שותף מלהיות עצמו את פוסל בידו, חרב ומניף שלום על שמצהיר
 כלשהו יעד להשגת כמכשיר בו ומשתמש שלום על שמצהיר מי כמו־כן,

]...[ בספק כוונותיו את מעמיד עצמו, השלום מלבד
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חוזר הפרימיטיווי הטרור
(31.7.1985 העולמית, הציונית ההסתדרות של ההמשך דור בפני )נאום

 כי בכם, מעיד שמכם הציונית. התנועה של הממשיכים דור את מברך אני
 ואכן, הציונית. ובלחימה בעשיה להמשיך המשימה את עצמכם על נטלתם

 ישראל מדינת משימותיה. מילוי סיימה טרם הציונית התנועה להמשיך. יש
 יהודים, מעלה הארץ, את בונה הציונות, להגשמת העיקרי המכשיר היא

 העם רוב עוד כל אבל - רמת־הגולן עד מהנגב - הארץ חבלי כל מיישבת
 הציונית התנועה ארץ־ישראל, ישוב הושלם ולא בגולה נמצא עדיין היהודי
 הלאומית היהדות ברוח בניו חינוך על היהודי, העם קיום על לשמור חייבת

 ונמרצים, רעננים צעירים, כוחות דרושים כך לשם עליה. ולהמריץ ולעודד
המשך. משימת אותה שימלאו

 והמוח הלב כאן - בירושלים להתכנס שהחלטתם על אתכם מברך אני
 בהתארגנותכם לכם תעזור בוודאי ירושלים השראת ישראל. עם של

הבאות. לקראת
 היהודי הציבור עם להיפגש בידי הוא נקוט כלל בחו״ל, נמצא כשאני
 של רק ולא כולו ישראל עם מדינת כל קודם היא ישראל שהרי ופעיליו.
ישראל. אזרחי להיות שזכו היהודים

 מאבקיה, בכל ישראל את לראות לזכות אפשרות אלה בימים לכם יש
 אחר זה נחשולים עלינו עולים שונות. בחזיתות והתמודדויותיה מכאוביה

 מאבדת אינה ישראל בהם. לעמוד יכולה היתה לא אחרת שמדינה יתכן זה.
 בחייה וממשיכה הסכנות הודפת מתמודדת, ישראל עשתונותיה. את

ובהתקדמותה.
 אלה בימים דנים בהלסינקי בארץ. לנעשה רק ניתנת לבנו תשומת אין
 נחתמו מאז ההישגים, של השנים סו מאזן את ועושים מדינות ראשי
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 יתר על בשורות מהלסינקי לשמוע מעוניינים בישראל אנחנו ההסכמים.
 הפשרה אותה ולהרגיש ואי־הבנות, מתיחויות פחות בעולם, והבנה שלום

 על שיבוא רוצים איננו עולמי, בשלום העז רצוננו כל עם הגושים. בין
בברית־המועצות. היהודי העם זכויות חשבון
 היום הרוסית. המהפכה לגלגלי שמן משמש היהודי הדם אמרו: פעם

 שלום יהיה לא העולמי. השלום לגלגלי שמן ישמש יהודי שדם רוצים איננו
 מהכלא בריה״מ יהודי שיחדור ללא הגושים בין והפשרה הבנה ממש, של

 בהלסינקי היהודים. אחינו נגד הרדיפות הפסקת וללא נתונים, הם בו הגדול
 הגיבורים בולט באופן שם נעדרים אבל רבות, מדינות נציגי דנים

 וחבריו, שרנסקי ציון, אסירי נציגי - המאבק מתנהל שעליהם האמיתיים
 תרבות ללמוד הזכות על יהודיים, חיים על הנאבקים העליה, מסורבי

 איתם דווקא ואנחנו שם! קיימת רוחם אך - שם אינם הם יהודית. ושפה
 בת שבועה אותה בתוכנו לשאת עלינו מקום, בכל התכנסות, בכל שם.

 בירושלים היום גם ירושלים". אשכחך "אם וקיימנו: אמרנו שנים. אלפי
 על הלוחמת הנרדפת, הסובלת, בריה״מ, יהדות אשכחך "אם לומר: עלינו

פעם! אף אותם נשכח לא ימיני". תשכח - יהודית לזהות זכותה

מטרה - יהודי כל

 בן עוד למנוחות המלווה הכואבת, הזועמת, עפולה עם היום לבנו
 ונאמן, אותנטי אמיתי, כה ביטוי הנותן העיר, ראש עם לבנו מתושביה.

 את זועק הוא עירו. בני של ולמחשבותיהם לרגשותיהם לזעמם, לכאבם,
 נגד ביותר חריפים אמצעים לנקוט מהממשלה תובע זאת ועם הכאב,

 רגשות מכאן נשלח והסדר. החוק על לשמור עירו לבני וקורא המחבלים
ולתושביה. עפולה העיר לראש ועידודנו השתתפותנו

 ללמדנו בודדים, יהודים רוצח ושם, פה מכה בארץ, מהלך הערבי הטרור
 וכל לרצח, מטרה לשמש טוב הוא יהודי כל ותחומים. גבולות בפניו שאין
 הוא אצלנו. חדש איננו הטרור יהודי. דם לספוג וטוב מתאים אדמה שעל

 מיעוט היינו כאשר נגדו, עמדנו למולדתנו. שבנו מאז בא״י אותנו מלווה
 כשלבש עליו גברנו גדול. יותר מיעוט כשהיינו בו והתמודדנו בארץ, מבוטל

 לא אלה וכאשר וטנקים; בתותחים מצוייד בגבולותינו והופיע צבא מדי
 אז או לבנון. מאדמת בנו לפגוע וניסה ארטילרי טרור של לדרר חזר הועילו,
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בלבנון. בסיסיו את חיסלנו
 של ׳30וה־ ׳20ה־ משנות הפראי, הפרימיטיווי, לטרור חוזר הוא עכשיו

 הבטחון שירותי נתגבר. זה נסיון על גם מגן. חסרי בודדים יהודים רצח
 אלה לכל מאותתים כך ועל־ידי הרוצחים את במהירות מגלים שלנו

 העונש על יבואו והם מהר חיש תשיגם ידנו כי רצח, מעשי המתכננים
ביותר. החמור

 החריפים חוקיים אמצעים - ותנקוט - לנקוט צריכה ישראל ממשלת
 אכזריות של במקרים מוות עונש להפעיל לרשותנו, העומדים ביותר

 שלטונות אשר האמצעים יתר וכל ומדיחים מסיתים גירוש קיצונית,
 במלחמה הנסיון למודת ישראל בהם. ויצטיידו בהם מצויידים המדינה
 שבו מקום בכל אליהם נגיע כוחה. בכל באויביה תכה הערבי בטרור

 הטרור דרך על שעולה מי וכל תשיגם, ידנו לה, ומחוצה בארץ יסתתרו,
 - ובטחונו קיומו על ללחום יודע ישראל עם יינקה. לא הוא כי לדעת צריך
ולכלותם. ברוצחיו להכות ויודע

 האמנה את שתואם דבר - יהודים מספר לרצוח רק לא הרוצחים מטרת
 יש מדינית. פעילות מנהלים הם מדיניות. מטרות גם להם יש הפלשתינית.

 בפעילות העוסקים ויש הרוצחים יש תפקידים. חלוקת הטרור ארגוני בין
 חילוקי של גילוי - הזו התפקידים בחלוקת הרואים נאיוויים יש מדינית.

 נכון. לא זה הטרור. את פוסלים מדינית בפעילות העוסקים כאילו דעות,
 להגיע רוצים הם הרצחנית. הפיסית הלחימה את גם ויוזמים מחייבים הם

 של חלקים להשיג מנת על ארה״ב עם מדיני ולמו״מ בזכותם להכרה
 נגד שלהם ההשמדה מלחמת להמשכת בסיס להם שישמשו - א״י אדמת

 מגמה נגד להתגייס צריכים כולו החופשי והעולם כולה ישראל ישראל. עם
 בעפולה אחינו ורוצחי הטרור אלופי עם המו״מ שולחן ליד ישיבה כל זו.

כולו. ובעולם כאן הטרור ותגביר ויוקרה כוח יותר להם תתן ובבית־שמש,
 לטרור תיכנע ארה״ב ממשלת כי הדעת, על להעלות יכולים איננו

 הבטחות מקבלים אנחנו ישראל. נגד לוחם שהוא מכיוון הפלשתיני,
 שום עירניים. להיות עלינו המדיני, החזיון במת את בראותנו אך מרגיעות,

וטרוריסטים! רוצחים עם מדיניות ושיחות מו״מ
 נגדם לעמוד כוח די לנו יש ישראל. קיום את מסכנים אינם הטרור ארגוני
 השלום. את באמת מסכנים הם והזעם. הכאב כל על הטרור נגד ולעמוד

 מאנשים מונעים הם לערב. ישראל בין לשלום העיקרי המכשול הם
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 ע״י לא ובוודאי להם לעזור אסור לכן, השלום. למען לפעול יותר מפוכחים
 ינהלו שלא בארה״ב, מידידינו לדרוש יכולים איננו מדינית. הכרה מתן

 זוהי זאת. שיעשו יהודים ישראל בתוך יימצאו אם אש״ף, עם מו״מ
 חוק הצעת זו רגילה. חוק הצעת איננה זו בכנסת. דנים שעליה משמעות

הטרור. ונציגי ישראל אזרחי בין מו׳׳מ מדיניים, מגעים למנוע
מזולתנו. דורשים אנחנו אשר את בעצמנו לקיים חיביים אנחנו

הכלכלי החוסן חשיבות

 ויחלפו. יעברו הקשים הימים אך - משברים בתקופת כאן נמצאים אתם
 בישראל. היה כך תמיד והתפתחות. צמיחה עליה, של ימים יבואו במקומם

 התקדמה ישראל מדינת עלינו, התקפה כל משבר, כל מלחמה, כל אחרי
 הצמיחה, לתקופת היסודות את היום כבר להניח יש יותר. והתחסנה יותר

הקרוב. בעתיד - והעליה הפריחה
 בעולם. היהודי בעם גוברת כלכלית יכולת של לתופעה היום עדים אנו
 מתכוון אני ישראל. של הכלכלי כוחה לפיתוח הדרך למצוא חייבים אנחנו

 לצאת לישראל לסייע יכול יהודי כלכלי כוח בהם פעולה תחומי לאותם
 מדינה בקרוב שנהיה כדי בתעשיה, השקעות יצוא, של למרחבים
 פחות אינו כלכלי חוסן כלכלית. מבחינה גם וחזקה ופורחת מתקדמת

ובטחוני. מדיני מחוסן חשוב
 כל עם - צמאים אנחנו האדם. כוח הוא לצמיחתנו היסודי המרכיב
 מוטיוואציה. ובעל ומוכשר יעיל פעיל, אדם לכוח - אבטלה על הדיבורים

 הוסיפו הם ירבו. כן מבריה״מ, יהודים אלף 160 קלטנו האחרון בעשור
 מהעולם היהודי הכוח למיטב זקוקים אנחנו ישראל. של לכושרה תמיכה

 ישים לכאן, יבוא במקומו, שרכש יפת של מיפיפותו יביא אחד כל כולו.
 כל על נגבור יבוא, זה ואם ארץ־ישראל, של בבניינה שלו הלבנה את

הסכנות.
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חוד־החנית - האדומות הכומתות
(30.10.1986 הירקון, בפארק הצנחנים, בכנס )דברים

 בהמוניהם מכונסים הצנחנים, משפחת בני את לראות הלב את מחמם
במיתלה. ההיסטורית לצניחה שנה 30 לציון

 ולגדוע איום להסיר על־מנת "קדש" למיבצע צה״ל יצא שנה 30 לפני
שלנו. הדרומי החיים עורק את לחסום הנסיון את באיבו

 זה, במיבצע רק ולא צה״ל, של חוד־החנית אז היו האדומות הכומתות
 הסטנדרטים את הצנחנים הציבו פעולות־התגמול במסגרת לכן, קודם עוד

 אתם הייתם המלחמות, בכל מכן, לאחר ואף ולוחמיו. צה״ל של העילאיים
 אפשרות ישראל לעם ונתתם אויב חזיתות הבקעתם ההכרעה, במוקדי
ולחיות. לנשום
 לנשק, חברים - וטובים רבים עימנו שחסרים על הלב נעצב זה, חג ביום
 למען חייהם, את מכל, היקר את שהקריבו לוחמים אבות, בנים, אחים,
 וגבורתם מורשתם על העם. בתודעת לעד חקוק זכרם ישראל. בטחון

צנחנים. לוחמים, חיילים, של דורות ויתחנכו מתחנכים
 החניתות ואת לאתים החרבות את לכתת אפשר אי עדיין הלב, לדאבון
 איומי פסקו לא מצרים, מדרום, שכנתנו עם השלום בעידן גם למזמרות.

 מפעם - הודבר לא עדיין הערבי הטרור גם בצפון. חרבות וציחצוח מלחמה
 בארץ שונות במטרות ולפגוע להכות ראש, להרים מנסה הוא לפעם

ובחו״ל.
 ונכונים דרוכים - בתוכו האדומות והכומתות - צה״ל היום, כן כבעבר,

סכנה. וכל איום כל להדוף
 שום הערבי. הטרור באנשי מכותיהם הפליאו שהצנחנים מקרה זה אין
 דבקות של המופלאה הצנחנית המזיגה נגד לעמוד יכול אינו טרור ארגון
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מעולה. ביצוע וכושר במשימה
 רוח־ההתנדבות, מופת, היות הצנחנים, את המייחדים והתכונות הערכים

 בעצם הם אלה צה״ל, של ורוחו כוחו יסודות הם אלה והכושר, התעוזה,
בכם. ובוטח עליכם סומך העם העם. של וקיומו כוחו יסודות

 אלה ערכים נושאי על חובה מחייב. גם אבל גאווה, מקור זהו
 הלחימה של המורשת את הבאים לדורות ולהנחיל לשקוד ומגשימיהם,

 ולעמוד בן־חורין, כעם הזאת בארץ לחיות זכותנו על והמתמדת העקשנית
 בצדקתנו האמונה העיקרים: עיקר לשעה אף יכורסם לא למען המשמר על

ובכוחנו.
 מלחמותיה לכל בדומה הערכות הבדלי וישנם היו "קדש" מיבצע על גם

 ויותר יותר מתבהר השנים חלוף עם לאחור, במבט אך בעבר. ישראל של
 את והרחיב ישראל את חיזק בזירה ישראלי כוח של מוצלח גילוי כל כי

וקידומה. התפתחותה תחומי
 מנוס אין כנראה אך משלם, שהעם הדמים מחיר על הכאב רב תמיד

 מעימות, מחיר בכל הנמנעים אלה כי מוכיח, ההיסטוריה נסיון מכך.
כבד. יותר הרבה מחיר דבר, של בסופו ומשלמים הכל את מפסידים

 טמון העזים, הלוחמים של הגדולה במשפחה שפה, ומרגיש, יודע העם
בכם. ומאמין אתכם אוהב הוא ועל־כן קיומו, וסוד כוח
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התהילה גיבורי אבותיכם
(21.12.1986 צה״ל, יתומי בפני )דברים

יקרים, לדיםי
 כבר לידכם. איננו ואביכם ובת־המיצווה בר־המיצווה לגיל הגעתם

 נחמה אין כך ועל אב, אובדן של הנורא המחיר את שילמתם רכים כילדים
ניחומים. מילות ואין

 ו 3 בן לאישה. והילדה לגבר הופך הילד שבו גיל גם וזהו למצוות הגעתם
 הכרוכות והחובות הזכויות כל על - דבר לכל לאיש ישראל בעם נחשב
בכך.

 מבינים שאתם משוכנע ואני דעת, ושל הבנה של גיל גם הוא מיצוות גיל
 למען ישראל במערכות נפלו הם לשווא. נפלו לא אבותיכם כי ויודעים

בארצו. היהודי העם קיום ממנה: נעלה שאין מטרה
 לרוב יהודים נהרגו הגלות שנות 2,000ב־ סבל. ולמוד עתיק עם הוא עמנו

 והקשות, הארוכות הגלות שנות בכל יהודים. שהיו משום ורק אך -
אמונתו. מלבד מגן ליהודי היה לא להורגו, כשקמו
 הדברים. פני השתנו צה״ל, והקמת בארצו היהודי העם תקומת מאז

 על השומר והוא בהיסטוריה ביותר העז העברי המגן כוח לנו יש כיום
וקיומנו. בטחוננו
 אלה ובשנים מדינת־ישראל, של לקיומה 40ה־ לשנת מתקרבים אנחנו
 נעשה ניאלץ ואם בהצלחה, זאת עשינו נפשנו. על לעמוד פעם לא נאלצנו

 של ברית עמם לכרות אמת רצון מתוך לאוייבינו, מושטת ידנו שוב. זאת
 מאוייבינו מישהו ינסה ואם אחרת, אפשרות לכל גם ערוכים אנו אך שלום,

תמיד. שעשינו כפי באיבן, מזימותיו את לגדוע נדע - עלינו לקום שוב
 כולה המדינה על מטיל האומה, בשירות אבותיכם של הגיבורים מות
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 ולכתף מכוונת ליד אוהב, לאב לכם להיות קדושה: חובה כולו הציבור ועל
]...[. עליה להישען
 את וחוגגים מציינים אנו שבו החג - החנוכה חג יחל אחדים ימים בעוד

 נותקה לא ימינו ועד המכבי יהודה מימי עברו. בימים ישראל גבורת
 אוייבינו אין שנגדה יהודית, ועוצמה גבורה של שלשלת - השלשלת

לעמוד. יכולים
 גבורה של זו נצחית בשלשלת חשובה חוליה היוו הגיבורים אבותיכם

 בכל אפשר, ואם - לעולם לנתק אפשר יהיה לא שאותה שלשלת - יהודית
 - אביהם את שאבדו ילדה או ילד באוזני ניחומים מלות להשמיע זאת,
 היהודי העם של קיומו למען כאריות לחמו "אבותיכם המלים: הן אלו

 הסבל ולמוד העתיק העם בני שכולנו, כדי גיבורים, מות מתו והם בארצו
אדמתנו". על לבטח ולחיות להמשיך נוכל הזה,

 והצליחו עלו והממשלה. העם בשם אתכם לברך רוצה אני חגכם, ביום
 לכולנו ציוו שבמותם היקרים אבותיכם ולתפארת ישראל מדינת לתפארת

החיים. את
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היהודי המוח סוד
(10.8.1988 ט״ו, מחזור בסיום לאומי, לבטחון במכללה )נאום

 בתפקידים ויכהנו כיהנו אשר לאנשים מסיבת־סיום של בהזדמנות
 לא אתכם מעסיק שוודאי בנושא לנגוע ברצוני ישראל, במערכות בכירים

מעט.
 ההכרה מן נובע והוא הרבה אצלנו מופיע האיכותי הפער הקרוי הנושא

 על מגשרים איך לגישור. ניתן איננו אויבינו לבין .בינינו הכמותי שהפער
 של וזו שברשותנו הכמות בין והיחס למדידה, ניתנת כמות האיכותי? הפער

 אחת סוגים. משני מורכבת איכות אך לחישוב. ניתן האפשריים אויבינו
מדידה. לשום ניתנת אינה והאחרת ולהערכה, למדידה ניתנת
 ניתן כן שבהם ותחומים נושאים באותם הרבה שעסקתם משער אני

 טיל, של הדיוק מידת נשק, מערכת של השכלול מידת איכות. למדוד
 לוחמה חומרי נגד תרכיב של החיסון כושר פצצה, של ההרס עוצמת
 נושאי של בקטגוריה נופלים - כמותם רבים ועוד - אלה כל - כימיים
רמתם. את לשפר גם מכך וכתוצאה אותם, למדוד שניתן איכות

 ומאמץ תשתית מצריכים והם גדולים זה בתחום האתגרים
 משוכללות, ופיתוח מחקר מערכות גבוה, מדעי כושר אינטלקטואלי,

 לנו נותן הללו הגורמים כל צירוף ואנושיים. כספיים משאבים והקצאת
 רבי־עצמה גורמים מצד נכונות יש אם לבטחוננו. ביותר חיונית איכות רמת

 של ופיתוח מחקר של בתחום עמנו פעולה לשתף הבינלאומית בזירה
 ישראל זכתה שלה ההערכה מן נובע שהדבר הרי מתקדמות, נשק מערכות

 פעולה בשיתוף עניין שאותו כדי אך הזה. בתחום והישגיה רמתה בזכות
 רמה בישראל תהיה שתמיד להבטיח חייבים אנו יגבר, ואף יישמר עמנו

 אנו צריכים מבחוץ ציוד רוכשים אנו כאשר גבוהה. וטכנולוגית מדעית
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 ואף רמתו להעלות הפעלתו, דרכי לשכלל אותו, לשפר מסוגלים להיות
 חייב בארץ אותו מייצרים שאנו ציוד יותר. קטנה בהשקעה כדוגמתו לייצר
 כושר רוכשים. או מייצרים שיריבינו מזה בהרבה טוב תמיד להיות

 נפלא דבר מאותו חלק כולם - והחדשנות החסכון, האילתור, ההמצאה,
 את המרתיע הוא ובטחון, כוח לנו הנותן הוא בו. התברכה שישראל
 על הישראלית והמקוריות המוח עליונות את המבטיח הוא אויבינו,
אויבינו. של והכמות העוצמה

 והמסירות המסורת מן נובע הזה בתחום הצלחתנו שסוד משער אני
 היהודי, אתה כלומר, ולילה". יומם בו "והגית בצו המתבטאת היהודית

 מאודך, כל את בו להשקיע עליך ולאתגר, למשימה מתמסר אתה כאשר
 נעוץ האחרים לבין בינינו ההבדל כל זמנך. כל את ואף שלך האינטלקט כל

 כדי להשקיע מוכן מאתנו אחד שכל על־אנושי, הכמעט הנוסף, במאמץ
 של חייו רק לא כולנו, חיי כי יותר. ומהר יותר טוב המשימה למילוי להגיע
 אותה נוספת, השקעה באותה דווקא תלויים להיות עלולים בחזית, החייל

 של להרגשה פרט אחר או כספי פיצוי לה אין שבדרך־כלל נפלאה מסירות
 מדינת בטחון ולמען ישראל, כלל למען עשייה ושל הגשמה של הישגיות,
ישראל.

 המופלאות התוצאות את פעם לא הפגינה הישראלית הבטחון מערכת
 זולתנו שאיש לשיאים, להרקיע הרצון ועוצמת הישראלי, המוח עליונות של
 לא למען הכנפיים, את ולהשחיז התשתית את לטפח יש אליהם. הגיע לא

 כושר של מדהימים להישגים הישראלית החתירה תואט ולא תחדל
ויכולת.

שבלב שבאמונה הכוח

 חיונית היא וגם וצורה. אופן בשום למדידה ניתנת שאיננה איכות גם יש אך
 אלה כל עם המתמדת בהתמודדות לטובתנו הפער הבטחת לצורך לנו

אמונה. אחת: במילה אותה מתמצת הייתי רעה. כלפינו החורשים
 מעולים. ומפקדים אסטרטגים חוקרים, מדענים, לנו שיהיו בכך די לא

 הנדרש המיוחד המאמץ את ישקיעו השאר וכל אלה שכל די לא גם
 כל בלב נטועה אמונה תהיה הזה המפעל כל של שבתשתית צריך מאתנו.

 יכולים במקצוע וההצטיינות הרמה ההישגים, כל כי מאתנו. ואחד אחד
146



ושלום בטחון

קיים. איננו האמונה של החיוני הבסיס אם לקרוס, ואף להתערער
 שאנו הנכונה, הדרך היא שדרכנו צודק, שענייננו להאמין חייבים אנחנו

 אותנו ירתיע לא וכוח איומים של צירוף ושכל תמיד, אויבינו על נתגבר
בדרכנו. מללכת

 אם ממנה גדולות בפני לעמוד תוכל קטנים שמשאביה קטנה מדינה
 וקיומה לכינונה היסודות סביב ומאוחד אמונה חדור בה השוכן העם

 ניתן שלא איתן כסלע לעם היא כזאת מדינה והאידיאולוגי. ההיסטורי
 הכלל שחיי יודע שהוא משום מאות כנגד שקול שבה פרט כל לפצחו.
 הביצוע ובכושר המקצועית ברמתו שלו, והאמונה המסירות במידת תלויים

עוסק. הוא שבו בתחום שלו
 להישבר, יכולה ובמשאבים באוכלוסין גדולה מדינה זאת, לעומת

 האמונה את מאבד עמה אם ההיסטוריה בימת מעל ולחלוף להתמוטט
 בניו. לכל המשותפים לערכים האידיאולוגית המחוייבות ואת בעצמו,
 האמונה בזכות שעלו ומדינות עמים של דוגמאות מלאות העמים תולדות

 ונזכור אנו עמנו בתולדות שנסתכל ודי היעדרה. בגלל שנעלמו כאלה ושל
 שאנחנו הנהדר המפעל ואת העבר מדורות כמה שפקדו והגלות החורבן את

 אמונה חדורי אנשים לכאן באו אלמלא קם היה שלא היום, ממנו חלק
מחדש. ישראל לתקומת התשתית את והניחו גבול ללא ומסירות

 והשלושים העשרים ובשנות המאה בראשית לארץ־ישראל שהגיעו אלה
 לבין בינם העצום, הכמותי לפער כלל דאגו לא סכנה, משום נרתעו לא

 המגרעות לנוכח מצטמקת שהכדאיות לרגע אף חששו לא שכניהם,
 והמכשולים הפערים כל על להתגבר יוכלו שלא האמינו ולא והקשיים,

מטרותיהם. להגשמת בדרך
 הפער על עמם מדבר היה מישהו אם ומגחכים משתוממים היו הם

 עולים כלל היינו לא הדמוגרפי, בפער מתחשבים היינו אם כי הדמוגרפי.
שנים. אלפי לפני ההיסטוריה בימת על

העמים מכל המעט

 כנראה וזאת העמים" מכל "המעט הוא ישראל שעם נאמר בתורה כבר
 גדולים בפני עמדנו כן, פי על ואף הדורות. בכל אותנו שליוותה גזירה

עשייה של התחומים בכל אלא הצר, הצבאי בתחום רק לא מאתנו, וחזקים
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 על־ידי הארץ ונחרבה בעבר אויבינו אותנו הביסו כאשר וגם אנושית.
 דעתנו נחישות את כופפו ולא אמונתנו, את הביסו לא האימפריות, קלגסי
 ובניית לארץ שיבה של ולחזון לארץ־ישראל ובמסירות במחוייבות לדבוק

מחדש. המולדת
 הם רב לא זמן לפני יותר. מתוחכמים ונהיים הולכים אויבינו ועוד: זאת
 בעדיפות הנשק, כוח בעדיפות רק ישראל את להכריע אפשר כי חשבו,

 כי למסקנה, הגיעו הם לאחרונה והאש. החימוש כוח־האדם, של הכמותית
 הישראלי, ב״מורל" התורפה נקודות את לתקוף גם ואפשר ניתן

 הקולות דרכו. בצדקת הישראלי האדם באמונת הישראלית, במוטיוואציה
 לפעמים בהם שיש והפלורליסטית, הדמוקרטית מישראל הבוקעים
 אף ולפעמים הלאומית, ההסכמה של לעקרונות־יסוד קיצונית התנכרות

 של ודובריהם מנהיגיהם את מעודדים באויבינו, הקיצוניים לדרכי הסכמה
 ועיוותים, שקרים תעמולת של מורעלים חיצים בנו לשלח הטרור, ארגוני

 של רדידותה ולמרות בישראל. אנשים של דעתם ולשבש מוחם לערפל כדי
 איתה להתמודד יש שבה, מהרעל להתעלם אין - השקרית התעמולה

והאמונה. ההכרה במשאבי אנשינו את ולחסן
 ערך זהו אמונה. ליצור או אמונה לנטוע דרך קיימת אם יודע אינני
 שכולכם מכיוון ואולם, אותו. להגדיר קשה אך אותו, מכירים שכולם
 לכם המחיש כבר כה עד שנסיונכם בטוחני וניהול, פיקוד לתפקידי הולכים

 ולמדוד אותה לקדם שניתן זו - ממדיה שני על איכות של משמעותה את
מהראשונה. חשובה פחות לא אך מופשטת, שהיא בלב, שהיא וזו - אותה

 הממדים, בשני מוביל להיות חייב בכיר תפקיד הממלא איש כל לדעתי,
 נפש מסירות קיומית. סכנה בפני המדינה תעמוד שלא נבטיח כך רק כי

 להגשים ניתן הראשון האתגר את בלב. ובטחון בעבודה הצטיינות ואמונה;
 אחד כל - לאמונה ובאשר וחריצות. לימודים ידע, של גבוהה רמה על־ידי
 על־ידי מי - לו הנחוצות הנפש לתעצומות הדרך את לו מוצא מאתנו

 על־ידי ומי קודמים, מדורות השראה קבלת על־ידי מי בעברנו, התבוננות
 כדי הנחוצים והכוחות בדרכנו, עוד הניצבים והמכשולים הדרך הערכת
חפצנו. למחוז נגיע אשר עד אותם, לעבור שנוכל
 לא דרכים וחיפשה הארץ ילידי של קטנה קבוצה התכנסה שנה 70 לפני

 עבריות: אותיות ארבע דגלם על כתבו והם עמם, את לשרת כדי סלולות
 על זו נוסחה ישקר". לא ישראל "נצח הפסוק: של תיבות ראשי ניל״י,

היום. גם אותנו להנחות צריכה ועמקותה פשטותה
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שלו□ תמורת שלום
(25.8.1988 הליכוד, תנועת להקמת האמנה חתימת בכנס )דברים

 גוש להקמת גח״ל הסכם נחתם כאשר הדבר החל שנה 23 לפני ]...[

 הביאה אשר בגין, מנחם מר של הברוכה יוזמתו היתה זו חרות־ליברלים.
 סיכוי בכך ונתנה בישראל הלאומי־ליברלי המחנה של איחודו לראשית

 מפא״י שלטון של שנה 29 לאחר ,1977ב־ ואמנם בישראל. בשלטון למהפך
 המפלגה, עם המדינה את שזיהה שלטון שהסתאב, שלטון )העבודה(,

 העם העלה השלטון, במפלגת האזרח של נוראה תלות שיצר שלטון
 נצחונה. את חגגה והדמוקרטיה הלאומי־ליברלי, המחנה את לשלטון

 למדינת הביא בשלטון והמהפך בשלטון, למהפך הביאה - גח״ל הקמת
מצרים. היא הלא ערבית, למדינה ישראל בין ראשון שלום הסכם ישראל

 פרי הניב הליברלית למפלגה החרות תנועת בין זה, פעולה שיתוף
 אחת מפלגה של וממושך יחיד שלטון עוד לא ישראל: לעם הילולים

 יותר טוב לעתיד תקווה, לפתח - אחד ממעמד ומעמדית. שתלטנית
]...[ ולמדינה לעם יותר ומזהיר

 והמפלגה החרות תנועת למדו משותפת הליכה של השנים 23 במשך
 תחומי בכל משותפות עמדות לגבש ביחד, ולפעול לחיות הליברלית

 רעותה. על אחת מאופיין, מרוחן, ולהשרות להקרין והחברה, המדינה
 הרבות התמורות במבחן עמדו הליכוד של ואחר־כך גח״ל של אלה עמדות

 הבדלי־דעות, של סדק שום נותר לא וכיום שחלפו בתקופות שהתחוללו
נפרדות. תנועות שתי להצדיק שיוכל ביותר, הקטן לא אף

 והמפלגה החרות תנועת חברי של לרגליהם נר שהיו העקרונות
 לשלימות - יריבינו עם הפוליטיים העימותים בכור נהפכו - הליברלית

 בתנועה כנהוג ויכוחים, לפעמים יש אם בעבר. שמקורם בקיעים ללא אחת
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 השונה הפוליטי מוצאם את ועיקר כלל משקפים אינם הם הרי דמוקרטית,
בליכוד. חברים של

 ללא אנכרוניזם היתה זה במצב הנפרדות הארגוניות המסגרות השארת
לאי־הבנות. פוטנציאלי ומקור הצדקה,

 מציאות של וטבעית הגיונית המצאה אפוא היתה האיחוד של ההחלטה
 ויוצאים המוגמר על מברכים אנחנו כיום לבשלות. והגיעה שהתפתחה

 ביעורה זוהי ומלוכדים. מאוחדים כליכוד ,12ה־ לכנסת הבחירות למערכת
 ילך ורצונותיו, שאיפותיו את המבטיח הליכוד, כי רוצה העם לעם.

 הפועלת הנהגה הליכוד, בצמרת לראות רוצה העם ומאוחד. שלם לבחירות
 מוחלטת ובנאמנות הדדי באמון משותפת, ובאחריות ברעות באחווה, יחד

 העם לנו יגמול ננהג, כך ואם נעשה כך אם הלאומית־ליברלית. לדרך
הבאות. השנים בארבע המדינה את לנהל מנדט לנו ויעניק אמונו בהבעת

 בהרכבים שנים, 11 זה ישראל בממשלות בכיר שותף הוא הליכוד
 את משרת שהליכוד כיוון העם באמון שוב יזכה והוא שונים, ובצירופים

 מן והשראתה ששורשיה העם, תנועת הוא הליכוד כי בו, שולט ואינו העם
ישראל. ועם המדינה של האינטרס זולת אינטרס לה ואין העם,

 ישראל. של ולבטחונה לעתידה במיוחד חשובה הפעם הבחירות מערכת
 נשואות ובתפוצות, בארץ ישראל, בית כל ושל רבות ממשלות של עיניהן
 שלום בעד יצביעו האם ישראל. אזרחי יבחרו דרך באיזו לדעת כדי לכאן

 עצמי, בטחון המייצג למחנה העולה, לכוח מנדט יעניקו האם ובטחון?
 אני נחרצת? לאומית מדיניות וניהול יהודית גאווה יהודית, עוצמה

 ויתן דרכנו את יעדיף בישראל שהבוחר שלמה באמונה מאמין כשלעצמי
 מדיניות מייצג האחר שהמחנה יודע בישראל האזרח בנו. אמונו את

 בבועות והתפוגגו שנסתתמו אופציות על והתבססה הרגל את שפשטה
תוכן. מכל ריק ככלי כיום מופיע המערך אוויר.
 היא הנכונה הדרך מדוע ויבין יידע בארצנו פרט וכל מצביע שכל כדי אך
 את לו להגיש אליו, לצאת עלינו הלאומי, במחנה לבחור עליו ומדוע שלנו,

 האמת היא הליכוד, של האמת את בפניו ולהציג שלנו, הביקור כרטיס
 לפיתוח, ליציבות, לבטחון, המדינה את שתוליך האמת היא שתנצח,
 בבחירות. קל נצחון ואין בכיס נצחון אין ולשלום. בריאה לכלכלה

 וזכאים דורשים הם ומתוחכמים. חכמים הם והישראליות הישראלים
 הוא שהליכוד בחוש יודעים הם אם וגם לשאלותיהם, תשובות לקבל
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 אחד שכל כדי ולטרוח לעמול מצווים אנו - כברה שתוכה אמת תנועת
נוספים. תומכים של לגייס ייהפך תומך וכל נלהב, לתומך ייהפך

עוצמה מתוך שלום

 חוסר מתוך שלום לא חולשה, מתוך שלום לא השלום. מעיינינו בראש
 שלום שלום־אמת, אלא בטחוננו, חשבון על ויתורים של שלום ולא ברירה
 אחת כל עם ודו־קיום יציבות בכנפיו שמביא בר־קיימא שלום עוצמה, מתוך

 בו החפצים לאלה לשלום יד נושיט אנו עמנו. בשלום החפצה משכנותינו
 ומתן ממשא כתוצאה רק לצמוח יכול שלום מוקדמים. תנאים וללא כמונו,
 של תהליך ומתפתח עמדתו את מציג צד כל כאשר פנים, אל פנים ישיר,

 לא ועצמאית ריבונית מדינה הדדית. הבנה ושל דו־שיח של הידברות,
 נתונה בהם שהשליטה פורומים בידי ובטחונה גורלה הכרעת את תמסור

 ולכן, בינלאומית, לוועידה נגררת מובסת מדינה רק אחרים. גורמים בידי
 בשום ולא מחר לא היום, לא בינלאומית, ועידה לשום תלך לא ישראל

בעתיד. שלב
 הבעיה ועל השלום תנאי על בישראל הפנימי שהוויכוח סבור אני

 ויהיה הדיונים לשולחן נשב כאשר ומיותר. עקר ויכוח הוא הטריטוריאלית
 חברה להסדר. להגיע הסיכוי יהיה רב ולשלום, למשא־ומתן שותף לנו

 גם מראש, פשרות של סיסמאות דגלה על חורתת איננה ונורמלית שפויה
 מעולם הזה כדבר נשמע לא טריטוריאליות. בטחוניות בפשרות מדובר אם

 מולדתו שטחי על ויתור של אידיאולוגיה לעצמו יאמץ בריא שעם
 וחפשי דו־צדדי ומתן משא של תוצאה רק להיות יכול השלום ההיסטורית.

 הוא - העם באמון יזכה הליכוד כאשר ועל־כן חד־צדדיים. ויתורים של ולא
 לחץ ומזמינות חולשה פשרות, המבטאים לוויתורים נכונות על יכריז לא

 לקבל נכונות שמגלה למי אותו נציע אלא לשלום נתחנן לא אנחנו וחורבן.
 - שלום על ישיר למו״מ שכנינו את נזמין אנחנו שווה. מול כשווה אותו,
 בו רוצים שאנחנו כפי בשלום ירצו הם ואם מוקדמים, תנאים ללא מו״מ

לשלום. שיקרבונו חיוביות לתוצאות שנגיע הבטחון רב הרי
 היישום מבחן את שעברה מסגרת שלום, של להסדר מסגרת לנו יש

 להם מחוייבת שישראל קמפ״דייוויד, להסכמי מתכוון אני בו. ועמדה
 ההגיון על־פי הזה. היום עצם עד וקיים שריר מאחוריהם שעמד ושההגיון
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 וחבל שומרון יהודה, ערביי את והן ירדן את הן להקיף צריך ההסדר הזה,
עזה.

 הזה לצעד אין ושומרון. מיהודה מתנתק שהוא הכריז חוסיין המלך
 וגם אלה גם ממילא. שלו היו לא אלה שחבלים כיוון מעשית משמעות

 ישראל חוקי את החלנו לא ואם מארץ־ישראל, חלקים הם עזה חבל
 להיות חדלו שהם או עליהם שוויתרנו הדבר משמעות אין אלה, באזורים

 אותנו מחייבת אינה קמפ־דייוויד להסכמי נאמנותנו מארץ־ישראל. חלק
 שכנינו ועזה. ביו״ש ההתיישבות להפרעת או טריטוריאלי ויתור לשום

 מרגשי נובעת איננה לשלום ששאיפתנו ולתמיד אחת פעם להבין חייבים
 ולכן ובעוצמתנו. בצדקתנו אמונה מתוך - להיפך אלא חולשה, או נחיתות

 השלום כי שלום, הסכם עמנו לכרות יסכים אם טובה לנו יעשה לא איש
 ושל דו־קיום של בתנאים זולתה עם לחיות המוכנה שפויה חברה לכל נחוץ
הדדי. כבוד

 זכו לא הזאת בארץ שהערבים הטענה את ידיים בשתי דוחים אנו
 שני קרע הקולוניאלי הבריטי השלטון משלהם. ולמולדת עצמית להגדרה
 חלק בה חי היום לערבים. אותם ומסר ארץ־ישראל של משטחה שלישים

 הזאת המדינה של שמה ארץ־ישראל. של הערבית האוכלוסיה של הארי
 לא הכרזה שום אך שלהם. עניינם אלא ענייננו, אינם שבה השלטון והרכב
 שכל ומוטב והדמוגרפיות, הגיאוגרפיות ההיסטוריות, העובדות את תשנה
 לפלשתינים מולדת למען סניגורים עצמם ששמו החופש, לוחמי אותם
במציאות. אחיזה להן שאין סיסמאות להניף ויחדלו אלה עובדות ידעו

 אחת ומתן. משא אתם ננהל ולא האש״פיים, הטרור בארגוני נכיר לא
 ממשלה או שבדרך, ממשלה או שחרור, ארגוני לעצמם יקראו אם היא

 ישראל. מדינת את לחסל היא שמטרתם ורצח, טרור ארגוני אלה זמנית.
 אנו כביכול. שהתמתנו או טעמם, את ששינו יצהירו אם לנו ישנה לא

 אש״ף ימימה. מימים שלהם והשקר ההטעיה התרמית, לשון את מכירים
 ארץ־ישראל ערביי עם מטרה. לשום בשבילנו בר־שיח איננו שכזה בתור

 כי וההרס, האלימות מגורמי יתנערו אם להידבר מוכנים אנו כאן החיים
 כדי אתם נדבר אנו מעשית. תוצאה או הישג לשום אותם יוליכו לא אלה

 את לנהל אפשרות להם שתעניק בצורה קמפ־דייוויד הסכמי את לממש
ואחראית. מכובדת בצורה בעצמם ענייניהם
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דמוגרפיה ושמה בעיה

 אילו אמונה. חוסר של עניין הוא הדמוגרפית" "הבעיה הקרוי הנושא שורש
 היו לא הדמוגרפית, בבעיה לנו שקדם הדור בני או אבותינו התחשבו

 ציונות. היתה ולא מדינה היתה לא עליה, היתה לא לארץ־ישראל, חוזרים
 יותר לפני שנוסדו ובפתח־תקווה, בראשון־לציון מספר ימים לפני ביקרתי
 של אבותיהם־מייסדיהם אילו מפליאים. להישגים והגיעו שנים ממאה

 לנו היו לא הרי הדמוגרפית מהבעיה נרתעים היו ופתח־תקווה ראשון־לציון
 כל אחרים. ישובים מאות לא ואף פתח־תקווה ולא ראשון־לציון לא כיום

הדמוגרפית. הבעיה אף על הושג כה, עד על־ידינו שהושג מה
 תחילת מאז כהווייתן. הדמוגרפיות בעובדות להסתכל יש מקום, מכל
 האוכלוסיה של היחסי משקלה וגדל הלך שעברה המאה בסוף ציון שיבת

 בין האוכלוסיות של המספרי היחס 1967 מאז בארץ־ישראל. היהודית
 נבואות אותנו רודפות שנים עשרות כמה כבר השתנה. לא לים הירדן

 אך בעיה, של בקיומה מזלזלים איננו זאת עם התאמתו. לא ואלה שחורות
 אנחנו הדרך. זו לא מולדת. שטחי על ובוויתור בבריחה נעוץ איננו פתרונה
 עלינו הציוני. החזון של מימושו המשך למען ולפעול להאמין חייבים
 יהודי כל ותשכנע לתפוצות מאורה תקרין שארץ־ישראל כדי לפעול
 הוא יוכלו וכאן מקומו שכאן היהודים, בארץ חייו את לחיות לו שכדאי

 שזורים וארץ־ישראל יהדות מלאים. יהודיים חיים לחיות משפחתו ובני
 צריך הזה המסר יהדות. איננה ארץ־ישראל ללא ויהדות בזה, זה ומשולבים

 כל של בלבו הניצוץ את שיצית כדי ונישא, ורם חי בשידור מכאן שיוקרן
שם. הוא באשר יהודי

בצדקתנו ואמונה בטחון

 על וויתורים חד־צדדית נסיגה על תיאוריות בפרט ובאזורנו בכלל, בעולם
 עוצמה בלי ומתנכלים. אוייבים ומעודדות חולשות מולידות מולדת שטחי

 עיראק-איראן מלחמת שלום. לחוזי ערך כל אין ואסטרטגית צבאית
 חתימת לאחר שנים חמש פרצה שנים, שמונה שנמשכה מדם העקובה

 מלחמת כן המדינות. שתי בין גבולות על והסכם השלום חוזה
 תחליף אין אסטרטגית מבחינה אחרות. ורבות בסהרה אלג׳יריה-מרוקו

 הנובע קיומי צו זהו ועזה. ברמת־הגולן יהודה-שומרון, ההר בגב לשליטה
153



הממשלה ראש נאום

 ראשון בטחוני מכורח וגם ארץ־ישראל על מעורערת הבלתי מזכותנו גם
במעלה.

 הוא בטחון גבוהה, טכנולוגית רמה הוא בטחון צבאי, כוח גם הוא בטחון
 הוא בטחון מסביבנו, אויבים של צירוף כל לבין בינינו איכותי פער קיום

 אמונה הוא בטחון הכל, ומעל בצה״ל, ומפקד חייל כל של העצמי הבטחון
בצדקתנו. מעורערת בלתי

אמיתית כלכלית הבראה

 מדינה. כל של ובטחונה בקיומה ועיקרי ראשי יסוד הוא הכלכלי החוסן
 החופשית, הכלכלה כי הוכיחו היום של בעולם הכלכליות ההתפתחויות

 היחידה הדרך היא - ואחרת סוציאליסטית דוגמטיות מכל המשוחררת
 לצעירינו ולאפשר עולים לקלוט עליה, למשוך מנת על לאמץ, שעלינו
ובשרותים. בתעשייה במדע, שלהם המעולה היכולת את לממש

 מסלול על המשק את להעלות נועדה נוקטים, שאנו הכלכלית המדיניות
 מחירים האינפלציה. בהדברת להמשיך עלינו אמיתית. כלכלית הבראה של

 כלכלית לפעילות תרומתם יותר עוד חשובה אך לעצמם, ברכה הם יציבים
 האחרונות השנים בשלוש האינפלציה דעיכת מבוססת. כלכלית ולצמיחה

 כמות הכלכלית המציאות ראיית הישראלי. במשק מערכות שידוד עודדה
 להתייעלות. המפעלים את מדרבנת שקע, האינפלציה שאבק לאחר שהיא,

 לראות אין ובפיטורים. בצמצומים הכרוך בכאב גם חשים אנו זה בתהליך
 במחיר להשקעות, )בהון הולמים לתנאים שנדאג ובלבד בשלילה זאת

חדשים. עבודה ומקומות מפעלים לצמיחת האשראי(

בארץ חברתית מהפכה

 החברתית המדיניות את וביצע הליכוד הוביל האחרון העשור בשנות
 גרמו אלה נושאים על מופקדים שהיו ושריה הליכוד ממשלת בישראל.
 האפליה שרידי את מחקנו אנחנו בארצנו. חברתית למהפכה

 שאיפיינו והסעד התעסוקה הבריאות, השיכון, בשרותי והפרוטקציוניזם
 בגין מנחם אותו ויזם שהגה השכונות שיקום מפעל מפא״י. שלטון ימי את

 צעיר זוג לכל מובטחת היום בישראל. העוני משכנות חרפת את חיסל
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 עוד יש הדפנה. זרי על לשבת דרכנו זאת אין אך לשיכון. להגיע אפשרות
 חייבים אנו למלאם. עלינו שיהיה והחברה הסעד בתחומי רבות דרכים
 היכולת למעוטי לסייע לקשיש, יותר ויעיל טוב שרות למתן לדאוג

 לגימלאים בכבוד מינימלית הכנסה ולהבטיח ילדים ברוכות ולמשפחות
הציבורי. בשירות
 ארצנו את הפוקדת והאיבה האלימות בסערת לנגוע לי נא הרשו ועתה

 חיילינו נגד מוסתות קבוצות של הפראיות ההתקפות חדשים. תשעה זה
 נגד חדשה מלחמה צורת אלא אינן - ועזה יו״ש ברחבי יהודים ומתיישבים

 שהקיף הטרור התקפות גל את מזכירה זו התפרצות ישראל. בטחון
 מלחמת גמר לאחר קצר זמן בארץ שהתפשט בארץ, רבים ואזורים ישובים

 בעוצמתו בתוכנו רבים והפתיע רבים, ואזורים ישובים הקיף הימים, ששת
 ערביי של לציבור כאשר במדינה, אז שנוצרו התנאים לאור ובהיקפו.

 אנשים בתוכנו היו - בארץ מקום בכל לנוע אפשרות היתה ארץ־ישראל
 הבטחון כוחות באמתי קרה ומה להתרחש. לעלול חרדה מלאי שהיו

 גם מלווה והיה שנרכש נסיון ולאחר להתארגן, קצרה בתקופה הצליחו
 הטרור ארגוני המצב. על והשתלטנו הטרור מסע נבלם - יקרים בקרבנות

 חדלו לא כי אם פצעיהם ליקקו הם שנים במשך ניצחת. תבוסה נחלו
 הלכו הנסיונות והרג. חדירה נסיונות בפעם פעם מדי לבצע מנסיונותיהם

 בפני עומדים אנו - עתה כוחותינו. של הסיכול פעולות בגלל והתמעטו
 כדי ונשים, נערים על־ידי לעתים לא־מזוינות, הסתערויות של חדש נסיון

ובטחוננו. מעמדנו את לערער
 מעבר פעם מדי גולשות הן - הירוק״ ב״קו נעצרות אינן אלה התקפות

 מטרה המשמשת - ירושלים את להזכיר מבלי רבים, במקומות זה לקו
 שערביי המחיר נקטע. זה ושנאה מסע־אלימות גם הזה. למסע נבחרת
 נזקים רבים, פצועים בנפש. אבדות ויקר. כבד הוא משלמים הארץ

 לנסיבות בהתאם פועל צה״ל לעתים המונים. סבל ביותר, כבדים כלכליים
 להרבות לא רצון ומתוך המדיניות, בנסיבות בהתחשב רב איפוק ומגלה

המהומות. מתמשכות כך עקב אדם. בנפש באבידות
 להתיש - אחד מצב ברורה: זה גל של והיוזמים המארגנים מטרת
 ומצד הפנימית, המחלוקת את בו ולהרבות היהודי, הציבור את ולהפחיד

 מיו״ש תיסוג למען ישראל, על בינלאומיים מדיניים לחצים לעורר - אחר
 יתנגד אשר בישראל, הציבור רחשי את בידעם .1967 קווי לעבר ועזה
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 של לחץ באמצעות כזאת נסיגה שישיגו מקווים, הם - כזאת לנסיגה ברובו
ישראל. על ארה״ב של ובעיקר המערבי העולם
 לנו אין - ובטחונה ישראל של שלמותה על אלה ולחצים איומים נוכח
 הסכנות לסכל מנת על והמדיני, הצבאי כוחנו בכל להתייצב אלא ברירה

 התייצבות למנוע צריך אינו הבחירות מסע גם והסדר. הבטחון ולהחזיר
מבחוץ. הסכנה נגד כזאת מאוחדת

הישן הגלותי התסביך

 ולמאמץ לקריאה להצטרף במקום זוז בשעה המערך ראש עושה ומה
 אשמים - ישראל עם אנחנו, ואומר: מכריז הוא - הסכנה להדיפת

 לבין בינינו שלום בהעדר אשמים - ישראל עם אנחנו, באינתיפאדה;
 הזוועה ובתעמולת האנטישמית בהסתה אשמים אנחנו הערבים,

 - ועלילות שקרים על המבוססת העולמית, בתקשורת האנטי־ישראלית
בכל. אשמים אנחנו
מזמן. ממנו נפטרנו שכבר שחשבנו והארור, הישן הגלותי, התסביך זהו

 התנהגותנו, בגלל נגדנו, ברדיפות בפרעות, באנטישמיות, אשמים יהודים
 בעובדה לדבוק עלינו היום גם חיינו. ולאורח לאמונתנו נאמנותנו בגלל

 אומות בפני וטיעונינו הסברתנו בסיס שהיא - והאמיתית הנכונה הניצחת
 לשלום יד הושיט תמיד היהודי שהעם לארץ־ישראל, שובנו מאז העולם
 ולגירושנו לחיסולנו ודרכים שיטות פעם כל וחיפשו ידנו את דחו וערבים

 רוצים שהם מפני ומנהיגיו המערך בעיני עוד קיימת אינה זו עובדה - מכאן
בשלטון.

מה? למען בשלטון
 ניתן היה האחרונות בשנתיים אילו קורה אכן היה מה ונבדוק נראה הבה

 היו הם כרצונם: בו לעשות יכולים היו והם המערך בידי השלטון כוח
 בינלאומית לוועידה ישראל את ומובילים לונדון מסמך אותו לפי נוהגים

 והיום ואש״ף. ערב מדינות הבטחון, מועצת של החברות חמש בהשתתפות
 כי - שנים לפני גם ספק היה לא לנו - ספק של צילו צל אחד לאף אין

 אולי אש״פית, מדינה הקמת על מחליטה היתה הזאת הוועידה
זאת. החלטה לביצוע עצום לחץ ומפעילה - ועזה ביו״ש אש״פית-ירדנית,

 להתנגד המערך על כופה בישראל העם היה כזה שבמקרה מניח אני
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 במשהו אלא באינתיפאדה, לא כיום עומדים והיינו - זאת איומה לסכנה
ולסכנה. לחומרה כמוהו ידענו שטרם מצב וחמור, גרוע יותר הרבה
 קורא זו להצלה איומה. מצרה ישראל את הציל - זאת סכנה שמנע מי

 "עשייה", שיתוק". "ממשלת תעשה", ואל "שב אי־עשייה, פרס מר
 איבוד של מעשים לאש״ף, כניעה פירושה - זה מילון לפי - ״יוזמה״
 ישראל עם את הצילה הלאומית האחדות שממשלת גאים, אנחנו לדעת.

בינלאומית! ועידה של הכבד מהאסון
 וכדומה גולה וממשלה פלשתינית" "מדינה של הנוראות הסיסמאות

 הם אם הנה כי ועזה, ביו״ש המתפרעים תקוות את להזין כדי הומצאו
 תבערה, בקבוקי בהשלכת להסתכן אבנים, לזרוק קצת עוד ימשיכו
 גדול, לנצחון יזכו הם - ישראל בטחון שומרי של המגינה מידם ולסבול

אש״פית. ולמדינה היהודים, להסתלקות
 ליהפך יכולות אלה מלים כי יודעים האלה והבדיות השקרים מפיצי

 שזה יודעים והם - לכך ותסכים מדעתה תצא ישראל אם רק לעובדות,
 לשחק עיניים, לאחז לרמות, ממשיכים הם זאת למרות יקרה. לא לעולם
והסובלים. המרומים עמם בני על אסונות ולהמיט במלים

חלומות של חשיש

 אותם מוליכים אותם, שמרמים הפלשתינים, הערבים להמוני לומר עלינו
 זאת יתגשמו. לא לעולם אשר חלומות של בחשיש אותם מרעילים שולל,
 אפשר שיהיה נבונים, אנשים יימצאו אז ואולי - לתודעתם להחדיר עלינו
שלום! על אתם לדבר

 אמרתי אינתיפאדה של חדשים תשעה על וההתפארות הרהב לדברי
 הזאת האינתיפאדה פלשתינית. מדינה להם יביאו לא שנים תשע שגם

 אנשים? רבבות ולהתעות לרמות אפשר זמן כמה כי כן, לפני הרבה תסתיים
 אולי - וההזיות הטירוף לקצה היום הגיעו הטרור ארגוני של מנהיגיהם

 אותו מרמים כי סוף, סוף יבין אשר בעמם, להתעללותם הקץ גם זה יהיה
אותו. ומאמללים

 עיניהם שיפקחו הקרובים לשכנינו וביחוד כולם, לערבים קוראים אנו
 ולהגיע להתארגן הדרך את וימצאו - בטובתם רוצה באמת מי ויראו

 הקץ יבוא ויחליטו, שיתפכחו ביום לשלום. הישיר המו״מ המו״מ, לשולחן
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 הליכה של חדשה תקופה ותתחיל בינינו, המלחמות של הטרגדיה על
 יחד לחיות עליהם שנגזר העמים שני בין התיכון, במזרח שלום לקראת

ויהודים. ערבים וערבים, יהודים העולם: של זה בחלק
 של בואם מנעה היא שיתוק. ממשלת היתה אומרים, האחדות, ממשלת

 ואכן פתוחה. תישאר לשלום שהדלת כך על שמרה היא עלינו, אסונות
 שהליכוד ברור ויהיה בנובמבר, השניים בליל הקולות ספירת שתיגמר ברגע
 עוד אין בעולם: ואויבים ידידים יידעו - המדינה של דרכה את יתווה
 ישיר מו״מ אחת: דרך רק ויש בינלאומית ועידה עוד אין פלשתינית, מדינה

שלום. ויהיה - מו״מ ויהיה - יבואו והם שלום. על לערבים ישראל בין
 העם זאת. יקבל בישראל העם אומר: הלב הגיוניים. נשמעים הדברים

 אל בלבד, הגיון על נסמוך אל אומר: אני ואף־על־פי־כן אמונו. את לנו יתן
 הגיע לא אולי ומובן פשוט לנו שנראה מה שאננים! נהיה אל בטוחים, נהיה

 דעות. ולשבש מוחות לבלבל הצליח מישהו אולי אנשים. מאוד להרבה
 מאיתנו, אחד כל על עלינו, לעשות! עת אלתרמן: של ידוע בשיר כנאמר
 יכולתו, כפי איש כל לציבור. ולצאת שרוולים להפשיל מותנינו, לשנס

 ההגיונית, הלאומית, האמת אחד. לכל שלנו האמת את להביא
 בגורל ילדיהם, בגורל בגורלם, שמדובר לאנשים, לומר עלינו המציאותית.

עמם.
 מאוד, חריפה היא הדילמה לתהום. אותם להוליך לשון לחלקי יתנו אל
להצלה. או לאבדון - תער של כלהב מאוד חדה

 ביכולתו, אשר כל יעשה לא אם חובתו את ימלא לא מאיתנו אחד אף
 האמת. דרך היא דרכנו כי - עיניים לפקוח להאיר, להסביר, לשכנע, כדי
 האמת את וחשים היודעים אנחנו עלינו. המוטלת כבדה אחריות היא זאת

 נסלח לא בתפקידנו, נמעל אחרת לרבים. להעבירה מוכרחים חייבים, -
 נדפוק ללבו, למוחו, אחד, לכל נגיע וליכלתנו, לכוחנו מעל נתעלה לעצמנו.

עתידנו. למען עמנו, למען - דלת כל על
 העלילות. את נהדוף השקרים, את נגרש והאמת, האמונה בכוח נלך
הוא. בנפשנו ולשקוט. לנוח לנו אסור

 ונלך העם, של ללבו נגיע נעשה, כך ואם נרגיש, כך ואם נחשוב, כך ואם
בארץ־ישראל. ושלום בטחון של גדולים, לימים יחד אתו
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שלום רוצה בארץ יהודי כל
(30.8.1988 עמיקם, סיטבון, יובל ע״ש במועדון דברים )מתוך

 אחים ומלחמת מבחוץ אויב זו: כפולה מצרה להשתחרר רוצים אנו
 נגד מכאיבה, קשה, מרה, התקפה מבחוץ אלה: בימים והנה מבפנים.
 בארץ־ישראל. היהודית וההתיישבות זו בארץ היהודי והקיום ישראל

 אמנם מחלוקת, - ובפנים הבינלאומית. בזירה הסתה מלווה זו התקפה
 מלחמת בארץ־ישראל. לא ברעהו, איש יורים אין היום דמוקרטית,

 שנעשה במה להתחשב יש אך אלה, בימים גם לערוך יש בחירות בחירות.
הלאומית. ההתכתשות פרופיל את להוריד יש - בחוץ
 שמא הניגודים, ולהחריף להעמיק דווקא שרוצה אצלנו, מישהו ויש
 ברצון מאוחד ישראל עם שכל מאוחד, היהודי שהעם יחשוב, מישהו
 רוצה ישראל עם שכל יחשוב שמישהו אסור א״י. של בטחונה על לשמור
 כאילו - א״י את רוצה הוא בשלום, רוצה שאינו מחנה שיש אלא - בשלום

 לגידופים סיבות המפריד, את מחפשים איננו אנחנו השניים. בין ניגוד יש
 המפריד, את לשכוח מוכנים אנו לכך. סיבות חסרות אין כי אם והשמצות,

כולו. העם דרישת את ולזכור
 שמוכן מי כי שלנו, ההיסטוריה שנות כל למדנו מופתעים. איננו אך
 שמשוכנע מי - ולהיפך בפנים; אחיו כלפי ועקשן תקיף הוא - בחוץ לוותר

 הבטחון, על ולהגן בהתמדה, בתוקף, חוץ כלפי לעמוד שיש ומאמין,
 הפנימית. האחדות את שלום־בית, תמיד מחפש המדינה, ועתיד השלמות
 והוא שלום, רוצה בארץ יהודי כל כי מאמין, העם יחד. קשורים הדברים

שלום. רוצה אינו הליכוד כי שאומרים, מאלה סולד
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הלשנה לזה קראו

 דעת־הקהל באוזני הלשינו הלשנה. לזה: קראנו שלנו, בהיסטוריה פעם,
 רוצה ואינו קמפ״דייוויד על מדבר הליכוד כי והאירופית, האמריקאית

בשלום. רוצים בא״י, חלקים על לוותר שמוכנים אלה, ורק שלום,
 של זרה אש ליצור רוצים העם, את מרמים פנימית, מלחמה מחרחרים

 זכויותינו, על עמידה בעד אני לאומית. אבל - אחדות בעד אנו מחלוקת.
 ויתן יאמין שהעם מקווה ואני לעם. שלום נביא האיתנה עמידתנו ובתוקף

העם. של האמיתיים המאוויים את מבטאים אנו כי אמונו, את לנו
 באבנים לסקול רוצים - האבנים זורקי ועסקניהם, פעיליהם - הערבים

 לומר יש הסקילה. ערביי הציונית. ההתיישבות את היהודים, מדינת את
 היהודים מדינת הציונות, את להטביע הצליחו שלא כפי כי במעשים, להם

 יצליחו לא ובטרור, בפצצות בטנקים, - היהודית ההתיישבות ומפעל
 טרור את להפסיק יש באבנים. לזלזל אין כי אם באבנים. זאת לעשות

להפסיקו. אפשרות יש מסוכן. הוא הסקילה.
 יהיו שסביבו ואסור העם צבא צה״ל צה״ל. נגד המתלוננים מן אינני

 ברכה הבטחון וכוחות לצה״ל שולח ואני מפלגתיות. פוליטיות מלחמות
 שלמים לבסיסם ויחזרו באוייב שיפגעו הצפון, בגבול פעולותיהם על

ובריאים.
 ביש״ע ההתיישבות חלוצי שלנו, המתיישבים את גם לברך צריך אבל
 על להגן ואפשרות בטחון, הרגשת להם שתהיה לכך לדאוג ויש ובגולן,
עצמם.
 זמנית, ממשלה על הבל דברי פלשתיניים, מארגונים איומים שומעים אנו

 זהו לכל: ברור להיות צריך כי חושבים אנו עליהם. תשובות שמבקשים
 שאינם רואים הם החבלה. ארגוני של הכשלון להרגשת והוכחה ביטוי

 רוצים והם עצמם, על מביאים שהם הסבל למרות דבר, ישיגו ולא משיגים
 ממשלה או מדינה על חלומות שווא. הזיות של בחשיש עמם את להזין

 עימות להשוות אפשר אי זה. ולא זה לא - יהיה ולא יקום לא פלשתינית.
 משועבד עם בין התקוממות אינה זו בעולם. העימותים כל עם זה

 הם כאן בבריטים. מלחמתנו כמו או באלג׳יריה שהיה כמו - למשעבדים
 ארצו שזו הכרה חדור אלא זר, אינו משעבד, שאינו עם נגד לוחמים
פעם. אף יגרשו ולא לגרש אי־אפשר כזה עם - ומולדתו
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 מדינות 20מ־ יותר ויש - אחת יהודית מדינה יש האמת: את להם נגיד
 שמעתי מלאכותי. הוא ישראלי-פלשתיני סכסוך על הסיפור כל ערביות.
 פאן־ערביות. אחדות, היתה הסיסמה הרי נוספת. מדינה צריך לא מערבים:

 הם יצליחו, לא הם בירדן. מאוד טוב מרגישים זו, בארץ שנולדו ערבים גם
סיכוי. כל להם אין כן ועל כולו, היהודי העם נגד הפאן־ערביות חלוצי
 דעת ולהכניס עליו, להתגבר העימות, זמן את לקצר רוצים אנחנו אם
 מאוחדים. להיות עלינו - מסיתים אחר שולל ההולכים אלה בראשי ושכל

 את מעודד הוא פלשתינית, מדינה על המדבר בישראל מישהו יש אם
 יגיד ביותר, המאסיווית בצורה בהמוניו, שהעם וצריך המהומות, משתתפי

 מדינה ושום - יהודית מדינה ארץ־ישראל, תהיה שפה דברו, את
 לאומית. אחדות ביצירת בעיה שום רואה אינני ננהג, כן ואם פלשתינית.

 האמינו - המערך אנשי עם לשבת משתגע שאני לא העמדה. תהיה זו אם
ביותר... קטן תענוג זה לי,

 מוציא ואיני באמת, לאומית ממשלה לקיים רוצים אנו רוב, לנו ינתן אם
באמת. לאומית אחדות ממשלת אפשרות מכלל
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ונאמנים אנושיים חיילים
(17.1.1989 בשכם, חיילים בפני )דברים

 והושמע, שנאמר מה .,הרגשותיכם על משהו סיפרו שלכם השאלות
 שלכם; רק ולא ישראל, של המיוחד המצב את ומסמל רבה, במידה מתאר

 שדברים יתואר, לא זה הרי התיכון. המזרח זה, באזור ישראל עם מצב את
 בישראל. פה, רק לקרות יכול זה שכנינו. של כלשהו בצבא יישמעו כאלה
 מונחים אנחנו במזה״ת. היחידה הדמוקרטיה - פראזה זאת ואולי - אנחנו

 עליון. ערך הם אדם חיי בשבילנו אנושי. כבוד אנוש, רגשות על־ידי
 חיים. אנו כאן היהודי. העם של המולדת זוהי שכאן בחרה, ההיסטוריה

 על להגן קיומנו, על ללחום צריכים שאנו לכך, העיקרית הסיבה וזוהי
שכנינו. עם לדו־קיום ולהגיע בטחוננו,

 היותר־טוב, הצד על המשימה את מבצעים שאתם אומרים, כשאתם
 פנימי לשלום נגיע כי בטוח אני שלנו. האופי בגלל זה הרי סערה, ובלב

 כניעה על־ידי לא אבל המציאות, חובת לבין הלב הרגשת בין ולשלימות
 מהחשבת ההיפך שהוא למה האדם, ולכבוד לדמוקרטיה ניגוד שהוא למה
 אי אך שלום, על לדבר ניתן אתנו כי שכנינו את לשכנע עלינו אדם. חיי

 שהם מאמין, אני להשמיצנו. ולא בנו לפגוע לא בכוח, אותנו להכניע אפשר
ביחד. לחיים הדרך ונמצא לכך בדרך

 מדינת על בשכם תגן אחד יום כי ידעו אילו צמחוני, שלך, הסבים
 במה יתנסה לא כבר שלך והבן לזה, הגעת אתה מאושרים. היו - היהודים

 צריך שהיה התלונן שלי האבא יגיד: שבו למצב, יגיע הוא מתנסה. שאתה
בזכותו. זאת, לעשות צריך לא כבר ואני וכאלה, כאלה דברים לעשות

 את ביטאו הם בשכם הממשלה ראש ביקור בשעת חיילים שהעלו בשאלות •

באינתיפאדה. במלחמה ונשים ילדים מול לעמוד כשצריכים התלבטויותיהם,
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 עושים ובקבוקים אבנים שזורקים מי מזה. להתחמק אין המציאות. זוהי
 להיות רוצים בארץ־ישראל, שאנו משום אלא - בשכם שאנו בגלל לא זאת
שלום. רוצים עצמאי, עם

 מנהיגי ישבו שבו בית, אותו הוצג שבו סרט, בירושלים ראינו אתמול
 על־ידי מודרך היה נגדם שלחם מי היהודי. העם חיסול על והחליטו גרמניה
 שהם בגלל אותם שונאים אנו - טרוריסטים אותם אנושיים. ערכים

 מכריחים הם בזה. רוצים לא ואנו ערבים, ילדים להרוג אותנו מכריחים
בנשק. לאחוז אותנו

 לא אחד אף אך כעם, שלנו הקיום על לוותר החיים, על לוותר אפשר
 שקט של תנאים ניצור אם אליו, נגיע השלום. זה חלומנו בזאת. רוצה

 לחיים הדרך וימצאו כולם את יכבדו כולם שבהם תנאים ובטחון,
 היישר מובילה לא לכך הדרך לפעמים לזה. נגיע כי בטוח אני משותפים.

 פעולתכם עושים אתם אם ויתגשם. - הדרך בסוף הוא החלום למטרה.
 שאתם אומר זה - חושבים שאתם מה את אומרים אתם ואם מצויין,

 למה נגיע הכל למרות כי אמונה נותן וזה העם, לכבוד נאמנים אנושיים,
רוצים. שאנו

 אבנים, תבערה, מבקבוקי הסובלים הארץ, תושבי כל את להבין צריך
 יפה, מסודרת, מדינה פה נקים מינכן. אולימפיאדת את שכחנו וכבר - טרור

 לא שאיש כדי - בטחוננו על להגן עלינו תחילה אך - אנושית דמוקרטית,
באוטובוס. אנשים ישרפו ולא בתינוקות יפגעו שלא כדי בנו, יפגע

 היום באינתיפאדה. הלחימה דרכי את אמצעיו, את משכלל צה״ל
 צימצום על מצטערים אנו תוצאות. לאותן להגיע כוחות פחות דרושים

האימונים.
 יודעים אתם המצב. את יודעים לא בירושלים, שאנו, מישהו, יחשוב אל

 ואנו ורגישים מאוד ערים אנו אך בשטח. נמצאים אתם כי יותר, טוב
 אני ולחוש. לדעת מנת על מפקדים, הרמטכ״ל, הבטחון, שר את שומעים

 לדעת חייבים אך דברים, כמה לי נעמו לא כי אם - כאן שהייתי מרוצה
 ספקות יש איש לכל צודק. הוא אם עצמו לשאול חייב אחד כל זאת.

הנכונה. התשובה לחפש וצריך
 אסיר יהיה העם - ייגמר זה וכאשר ונכונה, טובה עבודה פה עושים אתם

 בוא את ואיפשרתם הבטחון על הגנתם סיוט, שהורדתם על לכם תודה
השלום.
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השלום יוזמת עיקרי
(17.5.1989 בכנסת, )נאום

 יוזמת ישראל ממשלת אישרה (14.5.1989) התשמ״ט באייר ט׳ ביום
הכנסת. לפני עיקריה את בזאת להביא מתכבד ואני שלום,

 הצעה הציעה שישראל בכך וראשונה בראש היא היוזמה של חשיבותה
 חשובה מצרים. על נוסף שכנינו, עם שלום להסדר להוביל שנועדה משלה,

 ישראל, ממשלת של מאוחדת עמדה מציגים שאנו העובדה היא פחות לא
 שבראש בנושא אותה, המרכיבות האחרות והתנועות הגדולים הגושים על

 של בטחונה הבטחת תוך השלום, השגת - ישראל של המדיניים יעדיה
ישראל.

 לערביי וראשונה ובראש לשכנינו בישראל, לעם אומרת הממשלה
 אנו לשלום, בשאיפה מאוחדים אנו - תבל ולמדינות ארץ־ישראל,

 הבטחון צורכי בהכרת כמובן מאוחדים ואנו לכך, הנתיב בהצעת מאוחדים
ולתושביה. לישראל
 סיום השלום, תהליך שעניינו היוזמה, עיקרי בהצגת ברשותכם אפתח

 עזה. וחבל שומרון יהודה, לערביי פתרון ערב, מדינות עם המלחמה מצב
 ביהודה, הפליטים מחנות תושבי של בעייתם ופתרון ירדן, עם שלום

עזה. וחבל שומרון

הלאומית ההסכמה בסיס

 השלום שאיפת - הלאומית ההסכמה בסיס הן היוזמה שביסוד ההנחות
 קמפידייוויד; עקרונות לפי ישיר במשא־ומתן המדיני התהליך והמשך
 שינוי ואי אש״ף; עם משא־ומתן ושלילת נוספת פלשתינית מדינה שלילת
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 של היסוד לקווי בהתאם אלא עזה, וחבל שומרון יהודה, במעמד
הממשלה.

 הצעת בנושא ליוזמה, בהתייחסם התמקדו, ובעולם בארץ רבים
 הערבים. התושבים נציגות לבחירת עזה וחבל שומרון ביהודה, הבחירות

 חלקיה לשלושת הכנסת תשומת־לב להפנות עלי אך בה, חשוב חלק זהו
הראשונים:
 אבד לא בלבד, שנים עשר בן שהוא קמפ״דייוויד, הסכם על ראשית,

 ישראל את המחייב הסכם זהו לטעון. בעולם גורמים שמנסים כפי כלח,
 נתייחס מדוע - כבטל זה הסכם רואים אם ארה״ב. את כמו ומצרים
 ויטען הטוען יבוא ומחרתיים מחר, שייכרת כלשהו עתיד להסכם ברצינות

 לישראל מצרים בין השלום של לחיזוקו קוראים אנו אדרבה, לבטלותו?
 לא שמצרים חבל השלום. תהליך להמשך שתיהן בין מתמדת ולהיוועצות

 לחוזה בעשור לביני מצרים נשיא בין מפגש לקיים שהוצע, כפי נענתה,
לכך. הזדמנויות יימצאו שעוד מקווה ואני כבר, לא זה השלום

 למעט ערב, מדינות סירוב הוא הערבי־ישראלי הסכסוך יסוד שנית,
 דרך שלום. יחסי עמה ולקיים בישראל להכיר השלום, חוזה מאז מצרים
 הכרה למנוע באו״ם עקר ערבי לנסיון עדים אנו בשנה שנה מדי משל,
 האו״ם. מן לגרשה נסיון המעשית שמשמעותו ישראל, של ההאמנה בכתב
 חזיונות של הפסקתם הוא השלום מתהליך הכרחי חלק נפרד, בלתי חלק

 יד לתת השלום שוחרי כל על הערבי. החרם ביטול גם כמו אלה שליליים
 עם המלחמה מצב את ולהפסיק דרכן, את לשנות ערב מדינות לשיכנוע
ישראל.

 יכולות ואטימות־לב קשיחות שרק במעלה ראשון אנושי עניין שלישית,
 עזה וחבל שומרון ביהודה, הפליטים מחנות יושבי לו: להתנגד להמשיך
 נמשך, מדיני לתהליך סתירה ובלא כלשהו מדיני לנושא קשר בלא ראויים,
הוגן. ולדיוד לשיקום

 פתרון אך הדלים; באמצעיה מהם רבים למען ועושה עשתה ישראל
 הנדרשים, המשאבים להשגת בינלאומי פעולה שיתוף טעון מלא הולם
 בעיה פתרון למען בינלאומי פיננסי למאמץ דיחוי ללא קוראים אנו ולכך

זו. אנושית
 התהליך של האחר חלקו עם יחד שיקודמו ראוי ביוזמה, אלה נקודות

המדיני.
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ועזה ביו״ש הבחירות

 עזה. וחבל שומרון ביהודה, הבחירות שעניינו היוזמה לנושא עתה אעבור
 שנים לחמש ביניים הסכם של מעבר תקופת שלבים: בשני מדברת היוזמה

התהליך. ועקרונות הזמנים לוח הם ביניהם שהקשר קבע, פתרון ולאחריה
 גורמים או ישראל כאילו טענה, נשמעת פעמים כי להעיר, עלי כאן
 מזה. גדול כזב אין קבע. לפתרון במשא־ומתן מעוניינים אינם בתוכה

 עומדת - משכנותינו רבות אצל אולי למקובל בניגוד - ישראל ראשית,
 בהסכם קיימת זו התחייבות הבינלאומיות. בהתחייבויותיה תדיר

היוזמה. גם עליה חוזרת וכמובן קמפידייוויד,
 לפי בחירות מוצעות כי הוא, קמפידייוויד הסכם לעומת שביוזמה השוני
 הולמים בני־שיח למצוא במגמה וזאת הביניים, הסדר של המפורט ההסכם

 לנציגות לחיות. עלינו שעמם עזה, וחבל שומרון יהודה, ערביי מתוך
 כנושאת השונים: בשלבים תפקידים מוצעים אלה בבחירות שתיבחר

 אותו השגת לאחר עצמי, לשלטון כרשות הביניים, הסכם על ונותנת
הקבע. פתרון על במו׳׳מ כמשתתפת גם - תהיה אם - ובהסכמה הסכם,

 מזו קצרה תקופה שנים. חמש בת היא ביוזמה הנזכרת המעבר תקופת
 שאנו פעולה ושיתוף לדו־קיום מבחן אותו להוות כדי פנים בשום בה אין

מדי. קצרה היא אף כי אומרים ויש לו, זקוקים
 שומרון ביהודה, הפלשתינים הערבים לתושבים יוענק זו מעבר בתקופת

 להיות תמשיך שישראל בעוד ענייניהם, לניהול עצמי שלטון עזה וחבל
 שומרון ביהודה, ישראל לאזרחי הנוגע ולכל חוץ ליחסי לבטחון, אחראית

 הנציגות עם הביניים הסכם על המפורט במשא־ומתן כמובן, עזה. וחבל
 תשתית ענייני לרבות המעבר, בתקופת הקשורות הסוגיות ילובנו שתיבחר
להצטרף. בכך, ירצו אם ומצרים, ירדן יוכלו זה למו״מ מרכזיים. וכלכלה

 להצטרף, ירדן על הדברים מטבע שאליו הקבע, פתרון על במשא־ומתן
 להביא צד כל יכול - ירדן עם השלום חוזה גם במקביל ייכרת שבו כיוון גם

 תהיה זה משא־ומתן מטרת להעלותם. שירצה הנושאים כל את לדיון
 יהא השגתו, ועד משתתפיו, כל על מקובל שיהיה קבע פתרון השגת

הביניים. הסכם בתוקף
 ביהודה, אלימות תהא לא והביצוע ההכנות בתקופת כי לציין למותר

עזה. וחבל שומרון
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 הסבירה כחלופה לנו נראית שהועלו, השונות האופציות בחינת לאחר
 ויש לעבד, עלינו הפרטים את כי מובן אזוריות. בחירות הצעת ביותר

רבה! חשיבות בעלות שאלות בתוכם
 נפרץ חזון שאינו דבר - וחשאיות דמוקרטיות חופשיות, יהיו הבחירות

 מועמדותו שיגיש מי בישראל. למעט תקדים, ללא ובעצם התיכון, במזרח
 חלק להוות יוכל - וייבחר ויוסכמו, שיפורטו כפי לכלליהן בהתאם אליהן

הנזכרת. הנציגות מן
היוזמה. עיקרי כאן עד

מרכיבים מכלול היוזמה:

 שכנינו על לזה. זה קשורים השונים שמרכיביו מכלול היא היוזמה
 כדי מאמץ כל נחסוך לא ואנו - המוצע לתהליך להצטרף המוזמנים
 המסלול מאלה. אלה מרכיביו את לבודד אין כי לדעת - בכך לשכנעם

ומחייב. הוגן הגיוני, הוא ושלביו מהלכיו על המוצע
 מחויבים, להיות עליהם כי יידעו - ליוזמה שיצטרפו מי מזו, יתרה
 על כמובן מתוכו. המשתמע כל על זה למתווה עלמא, כולי וכלפי כלפינו
 עריכתן, לשם הבחירות, לפני הן משא־ומתן לנהל צורך יהיה שונים פרטים

 מחייב עצמו המתווה אך הביניים, להסכם בקשר הנבחרת, הנציגות עם והן
סופו. ועד מתחילתו ברור, באורח מבחינתנו,

היוזמה? מן המתחייבים הבאים הצעדים הם מה
 ערבים עם הסכמה לשם בהידברות צורך יש בה, ככתוב וראשונה, בראש
 ידידותיות ומדינות ארה״ב וכמובן עזה, וחבל שומרון יהודה, מתושבי
 את לעבד יש במקביל כן. לעשות מוזמנות - בשיכנוע לסייע שירצו אחרות

 פשוטים, שאינם הללו, הנושאים וכל השונים, בנושאים ההצעות פרטי
 הקולות את גם נשמע שבמקביל תוך רבה, פנימית עבודה עדיין מחייבים
ליוזמה. להצטרף לנכונותם באשר שכנינו בקרב העולים

 בתחילת בארה״ב ביקורי בזמן הזאת היוזמה פורסמה ומאז עתה עד
 כולה. התוכנית ודחיית סירוב קולות הערבי מהצד הגיעו שעבר, החודש

 הכרתנו מיטב לפי שכן האחרונה, המלה את אלה בקולות רואים איננו
 בינינו הסכסוך ליישוב וריאליסטיות כנות הוגנות, הצעות זו יוזמה כוללת

שכנינו. לבין
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 של למסלול פניהם? ישימו לאן - דילמה בפני עומדים שכנינו
 להוכיח כדי הכל לעשות יהיה מחובתנו האלימות. להמשכת או משא־ומתן

 והרס. לשכול אלא תוביל לא והיא אלטרנסיווה איננה שהאלימות להם
 מענייננו; אינה אש״ף הודעת והשלום. המשא־ומתן דרך היא היחידה הדרך

 בשלום. עניין להם שאין יודעים אנו אליהם. מופנות אינן הצעותינו
עזה. וחבל שומרון יהודה, יושבי לשכנינו מופנית קריאתנו

 קיבלו שבה הקהל דעת וכן המחוקקים מוסדותיה ממשלתה, ארה״ב,
 עומדים כולו העולם ויהודי ארה״ב, יהודי ברורה. באהדה התכנית את

 קשה כי אם התעניינות, גילויי ישנם שונות בארצות לימיננו. מאוחדים
השולל. או המחייב בהן רב אם לקבוע עדיין

 היא היוזמה. יישום על כלשהו חיצוני גורם עם משא־ומתן התחיל טרם
 מוקדם עדיין הבינלאומית. בזירה ולדיון למחשבה חומר כולה כל עדיין

 ואין מוקדם כך, משום למציאות. זאת יוזמה תהפוך אכן אם לקבוע,
 מיותרת מלחמה בינינו. חריפה פנימית למלחמה הנושא להפיכת הצדקה

אוייבינו. את רק ותעודד תשמח כזאת
 המעוניין אלה, בימים בישראל רחב ציבור של לתחושותיו ערים כולנו

 לידי באים שגילוייהם והאלימות, הטרור נגד במלחמת־חרמה הכל לפני
 צה״ל, שמנהלים זו, מלחמה הערים. בלב ואף בכבישים בדרכים, ביטוי

 ממאבקנו נפרד בלתי חלק היא האחרים, הבטחון וכוחות ישראל משטרת
 מלחמה תם. ושלא עלינו שנכפה בסכסוך הזאת, בארץ ההיסטורי הקיומי

 אחרים מעמים כביכול לדוגמאות בניגוד כי בידינו, תצלח וגם תימשך זו
 ואת אחרת, ארץ לנו אין במולדתנו, כאן אנו - באוזנינו שמשמיעים

 אלה ברציחותיהם עצמם את יכלו גם הם היסוס; ללא נמגר נפשנו מבקשי
 והטרור; האלימות אנשי על חלות שאינן מגבלות עלינו יש נכון, אלה. את
 ורעים אחים להם אין שלצערנו ערכים, בעלת וחברה חוק מדינת אנו

 לעשות עתידנו, וכלפי עמנו, כלפי וחובתנו ננצח, זו במלחמה אולם סביבנו.
 מהם. חזקים ואנחנו אתנו כוחנו חולפות, לתופעות להיתפש אין זאת.

ספק. ללא ננצח אנחנו

168



ושלום בטחון

סיכונים וגם סיכוי

 דברים באהבה מקבל אני לגיטימית. היא קונסטרוקטיווית ביקורת כל
 במשימה נשיאה בין הבדל יש אך שונים. מכיוונים ששמעתי קשים

 קרוב עם הבינלאומיים ליחסינו אחריות גם הכוללת היום־יומית הלאומית
 עמדות נקיטת לבין - העם חלקי בין הניתן ככל פעולה ולשיתוף רחוק ועם

אלה. מכל שפטור מי לעצמו שמרשה
 את סיכוי. בה יש אך סיכונים, גם בה שיש לדרך יצאנו כי ספק אין

 מן בבחירות מעורבים שיהיו גורמים של סטיה נסיונות שעיקרם הסיכונים,
בעליל. לכך נדאג וכמובן למנוע, עלינו יהא - יוסכם שעליו המנדט

 להסכמי שביחס להוסיף יש שבדרך הסיכונים לעניין זאת, עם
 שמונים לנו יש היום כי יותר, נמוכה הפעם הסיכונים רמת קמפ־דייוויד,

 לנו משהיו יותר הרבה ירבו, כן - ושומרון ביהודה יהודים מתיישבים אלף
קמפ־דייוויד. בתקופת

ישראל אהבת המאחד:

 בעוד המחודשת. לעצמאותנו שנה ואחת ארבעים חגגנו החולף בשבוע
 הריבונית, בירתנו של מחדש לאיחודה שנה ושתיים עשרים נחוג כשבועיים
 של ושגשוגה לקידומה המתמיד המאמץ הוא כולנו את המאחד ירושלים.

 ישראל אזרחי לכל אנו אומרים הבירה, מירושלים מכאן, ישראל. מדינת
 את להבטיח אנוש שביכולת כל תעשה ישראל ממשלת כי ותושביה,

 העומדים החוקיים האמצעים בכל ארץ־ישראל תחומי בכל הבטחון
 שני שכנינו. עם השלום לקידום לאות ללא תפעל זאת ועם לרשותנו,

זה. את זה משלימים הם אדרבה, סתירה, ביניהם אין הללו הדברים
 ימים לפני שקיבל חזן, יעקב את - תופתעו ואל - לצטט לעצמי ארשה

 הפרס בטקס ולחברה. למדינה מיוחדת תרומה על ישראל פרס את אחדים
 "עוד תשעים לו במלאת לו, לאחל כדי זו הזדמנות נוטל ואני - חזן אמר

כלהלן: - יהיו״ ורעננים דשנים בשיבה, ינובון

 לסיימו, בגין מר ועל עלי הוטל בארץ הציוני הקונגרס בגמר "כאשר
 ישראל, אהבת זו הרי שנינו את ׳המאחד ואמרתי הבמה על עליתי

 יושבים הננו עתה וכך יחד׳. לסיימו מסוגלים אנו זה יסוד על ורק
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 עמנו אהבת אבל מנוגדות, אף ולעתים שונות דעות בעלי כאן
כולנו". את המלכדת היא לעתידו והדאגה

אלה. מדברים מלה לכל מסכים אני

ושלום עוז היעד:

 יברך ה׳ יתן, לעמו עוז "ה׳ אומר: התהלים משורר כי ואזכיר לכך אוסיף
 עוז - הלאומיים יעדינו של הנאות שילובם אכן וזהו בשלום״, עמו את

ושלום.
 המניעים מן שהיתה האחדות, לעניין לשוב לעצמי ארשה ולסיום,
 היוזמה ולגיבוש - זו במתכונתה הממשלה להקמת בעיני העיקריים
 פגעים ידענו אחדות; בימי והצלחה שגשוג ידענו עמנו בתולדות שלפנינו.
 נפשנו, ומבקשי אויבינו מול באחדותנו ורק אך כוחנו פילוג. בימי ואסונות
 בשערי כי היא והאמת ירושלים; בשערי יעמדו במהרה כי עצמם המשלים
 מאוחדים ה׳, בעזרת עולם ועד מעתה אנחנו, נעמוד השלמה ירושלים
ביעודינו. ודבקים
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 על שמירה של ומשפט, חוק של הנכון "הצירוף
 רוח ושל האדם וזכויות הדמוקרטיה ערכי

 שחברתנו המבטיח הוא וההקרבה, ההתנדבות
מתוקנת". חברה תהיה
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העליה אוייב - האבטלה
(9.1.1984 ירושלים, הציוני, הפועל הוועד בכינוס )נאום

 הציוני הפועל הוועד כינוס את בברכה מקדמת ישראל משלת0
 ישראל ומדינת הציונית התנועה בין ההכרחי הפעולה שיתוף בירושלים.

 באמצעות מזדהה היהודי העם וקיומנו. חיינו של התווך מעמודי אחד הוא
 התחומים בכל תמיכתו את לה ומעניק המדינה עם הציונית התנועה

 מחזקת היהודי, העם של והלב המרכז בהיותה המדינה, ואילו האפשריים
 על מולדתו. עם העמוקים קשריו את ומזינה העם אחדות את ומקיימת

 לשמור כולנו על כאחד, קיומי וצורך היסטורי הכרח שהוא הזה, הקשר
עינינו. אישון כעל

 בראש המדינה של והגנתה בטחונה עמדו עצמאותנו, את חידשנו מאז
 עדיין נשמעים ישראל מדינת של חיסולה על הדיבורים אמנם דאגותינו.

 תנועות של מהאידיאולוגיה נכבד חלק מהווים ואף ערב מארצות ברבות
 התיכון. המזרח של שונות בפינות באחרונה המופיעה הרסנית דתית קנאות

 שניתן דברים כאל אליהם מתייחסים אינם באזור הכוח גורמי כי נראה אך
 של קיומה מהמשך להתעלם לנו אל זאת, עם יחד למציאות. היום להפכם
 סכנה ולהוות מסויימות בנסיבות להתלקח עלולה היא כי עצמה. השנאה

 משתלב ולהעריכו, לכבדו למדו ערב שעמי הצבאי, כוחנו ממש. של
 שתכליתו ומתן משא של מדיניים מאמצים עם האזורית במציאות
ודו־קיום. שלום של הסכמים
 ישראל להדברת כדרך האלימות כשלון של ביותר המובהק הגילוי

 בביירות קודם אש״ף, של הצבאי חיסולו לאחר האחרונה בתקופה הובלט
 המתמידים הנדודים מספר. שבועות לפני בטריפולי מכן ולאחר שנה לפני
 מפגינים לארץ, מארץ למדינה, ממדינה המובסים ערפאת גייסות של
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 דרך כי ארץ־ישראל, ערביי לפני וראשונה ובראש ערב עמי לפני ומוכיחים
 לא מטרה, לשום מובילה איננה ישראל נגד המלחמה ודרך האלימות

 של השונים הלהטוטים בה. ההולכים לכל ואכזבה כשלון וסופה תצלח,
 יחפו לא בעולם, שונים במקומות שלו הראוותניות הפגישות עם ערפאת,

 כל ללא עצומים, וכספים אדם וחיי כוחות של זה בזבוז על זה, כשלון על
 וצריכים לבם לוח על לשים צריכים ארץ־ישראל וערביי ערב עמי תכלית.

 דרך הטרור, דרך בישראל, המלחמה דרך כי היטב, היטב לעצמם לשנן
 בשלום דו־קיום של דרך לחפש יש ולתמיד. אחת אותה לנטוש יש החבלה,

 עלינו גזרו והגיאוגרפיה ההיסטוריה ההיסטוריה. צו שזה מפני ישראל, עם
 מסגרותיו את למצוא חייב הזה ודו־הקיום זה, עולם בחלק יחד לחיות

הפוליטיים. וביטוייו

היהודית־ישראלית העובדה

 ראשונים ביטויים הם ולבנון בינינו וההסכם מצרים עם השלום חוזה
 מודעים אנחנו קשיים. ללא חלקלקה דרך זו אין בלתה. שאין דרך לאותה

 זאת שדרך לאחר רבות, כה שנים של סכסוך לאחר זו, דרך של למורכבות
 של בראייה במנטליות, במושגים, גם אלא בשטח רק לא מהפכה מצריכה
 הקשיים את רואים אנחנו התיכון. במזרח היהודית־ישראלית העובדה
 המכשולים את רואים אנו בינינו; ביחסים הרבות אי־ההבנות ואת במצרים

 הקשיים למרות אבל, לבנון". עם עליו שחתמנו ההסכם של יישומו בדרך
 היחידה הדרך שזוהי כיוון נואש, אומרים איננו הרבים, והמכשולים האלה
בה. ללכת שיש
 רק יש רבות. דובר ההדדיים, היחסים על השלום, חוזה על מצרים, על
 עם הבילאטרליים היחסים לטיפוח נתונה המתמדת שדאגתנו לומר

 שעליו בסיסי ונדבך אבן־בוחן הוא מצרים עם שהשלום כיוון מצרים,
 במזרח ויציבות שלום של הנוספים הנדבכים את לבנות וצריך אפשר

 מימוש למען לדו־שיח עמנו להיכנס ירדן למלך קריאתנו גם מכאן התיכון.
 לקידום היום הקיימת היחידה המעשית הדרך שהם קמפ״דייוויד, הסכמי
 של לאינטרסים הולם ביטוי ולמתן שלנו המזרחית בגיזרה השלום

]...[ ועזה שומרון יהודה, באזורי הערבים התושבים
ללבנון. שניתנה ההזדמנות בפרק: פרטים •
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בארה״ב השכנוע משימת

 בהרחבה נדונו שלנו החוץ ויחסי הבטחון בתחום שהזכרתי הנושאים כל
 שר שערכנו, הביקור במהלך שולץ, המדינה מזכיר ועם רייגן הנשיא עם

 ושל שלנו האינטרסים נובמבר. חודש בסוף בוושינגטון, ואנוכי, הבטחון
 פועלת שארה״ב מכיוון רבה, במידה זהים ואף חופפים ארצות־הברית

 המימשל על מקובל השלום. והרחבת היציבות הגברת למען באזורנו
 בינו והמדיני האסטרטגי בתחום תיאום ויתר פעולה, ששיתוף האמריקאי

 התיכון. במזרח השלום סיכויי את ויקדמו היציבות את יגבירו ישראל, לבין
 ספק לי אין בינינו. הדו־שיח של ולהגברתו למיסודו כלים הוקמו כך לשם

 רק לא נכס הוא וארצות־הברית ישראל בין מתמיד פעולה ששיתוף
כולו. לאזור אלא לישראל,

 לבין בינינו הפעולה לשיתוף מייחסים שאנו והמשקל ההערכה כל עם
 בינינו דעות חילוקי קיימים כי לרגע, אף לשכוח לנו אל ארצות־הברית,

 עצם ולבטחוננו. לגבולותינו הנוגעים חיוניים בנושאים ארה״ב לבין
 להדאיג. כדי בה אין ברית ובעלי ידידים בין דעות חילוקי של התופעה

 משימה לפנינו כי לזכור, עלינו אך זאת, מבחינה הכלל מן יוצאים איננו
 נכבד ואירגוני אינטלקטואלי מאמץ מאתנו תדרוש אשר חשיבות, רבת

 תחומים באותם כי בארצות־הברית, ידידינו של השכנוע משימת - ביותר
 הידידות שבאווירת מקווים אנו אתנו. הצדק - במחלוקת ושנויים חיוניים
 לקלוט פתוח יותר והלב כרויות יותר תהיינה האוזניים הפעולה ושיתוף
דברינו.
 מארצות־הברית. חשובים אישים שני אצלנו ביקרו קצר זמן לפני

 חזרו והם הארץ, של ורוחבה אורכה מעל במסוק לסייר להם איפשרנו
 להבין אותם לימד עיניהם שמראה סיפרו הם זה. מסיור ונלהבים נרגשים

 היא רבות, מני אחת זאת, דוגמה ושומרון. יהודה בעניין עמדתנו את
זה. בכיוון מאמצים ולהגביר להמשיך וממריצה מעודדת
 שצמחו כלכליים קשיים עם אלה בימים מתמודדת ישראל מדינת
 לרפיון מקום אין אלה קשיים לנוכח גם שחלפו. השנים במשך והצטברו

 שיש וחקלאית תעשייתית ותשתית מפותח משק לנו יש וליאוש. ידיים
בהם. להתפאר

 יכולה מדינה שכל גבוהה רמה ובעל מוכשר עובדים ציבור לישראל
 מדעני של והיצירה האמצאה כושר נמשך. ארץ־ישראל יישוב בה. להתברך
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מאתנו. וחזקות גדולות מדינות של לקנאתן נושא הוא ישראל
 הכלכליות הבעיות על להתגבר שנוכל הבטחון את לנו מעניקים אלה כל

 יש והתבססות צמיחה של תהליך בכל היום. עלינו המכבידות והחברתיות
 כדי משותף במאמץ ולהתלכד להתאחד עלינו וגאות. שפל של נקודות
 אמיתית לרווחה החברה ואת ממש של לצמיחה המשק את להביא

כפינו. יגיע על המתבססת
 של ודאגתה רגישותה ידועות נכאים. אווירת מליבוי להימנע יש

 הבלתי האוכלוסיה שיכבות של לגודלן בישראל והחברה הממשלה
יכולתנו. בגבולות המעשי ביטויה תמצא זו דאגה מבוססות.

 האינפלציה לבלימת למאמץ תרומתן לתרום צריכות העם שיכבות כל
 מהכנסתם. ולחסוך צריכתם לצמצם יותר החזקים על המשק. ולצמיחת
 רמת להבטחת היום הדואג החוסך כספי להבטיח ותפעל פעלה הממשלה

בעתיד. חייו
 הפוגעים העיצומים להפסיק ומבקשם המדינה לעובדי פונה אני

 ולפרנסתם, להם דאגה מתוך הממשלה התקין. החיים ובמהלך באזרחים
 באמצעות כביכול יושגו אשר הישגים מאפשרויותיה. לחרוג תוכל לא

 ספק אין מדומים. להישגים מהר חיש יהפכו ובשירותים בעבודה שיבושים
 ערה הממשלה מעט. המשתכרים המדינה לעובדי אמיתיות בעיות שיש

שכרם. והעלאת מצבם לשיפור תעשה והיא לבעיותיהם
 משותפים פתרונות מציאת למען הידברות יותר, רגועה אווירה יציבות,

 תנאים הם כולה 1984 ובשנת עכשיו אתן להתמודד שעלינו לבעיות
הקשיים. על להתגבר כדי לנו דרושים

 המרכזיים הגורמים של משותף מאמץ למען לפעול החליטה הממשלה
 לייצוב במשק, לרגיעה להגיע כדי וההסתדרות, המעסיקים במשק,

 זו רגיעה כיום. מצבנו את ההולמים ורווחים שכר ולהבטחת המחירים
 ולמעסיקים שכר תוספת של מדומים מהישגים יותר לעובדים חשובה

 האבטלה ומניעת העבודה מקומות הבטחת ספקולטיוויים. מרווחים יותר
 עם להשלים יכולה איננה ישראל מדינת משותפת. מטרה להיות צריכה
לירידה. ובעלת־ברית העליה אויב היא אבטלה אבטלה. סכנת
 יסודיים ובירורים בדיונים מיד לפתוח ולמעסיקים להסתדרות פונה אני

 כולל פתרון למצוא כדי עלינו, המעיקים הנושאים כל על ומזורזים
 של האחריות בהכרת מאמין אני כולה. 1984 ולשנת הקרובים לחודשים
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 ולצמיחת העובד לרווחת האמיתית ולדאגתם והמעסיקים ההסתדרות
המשק.

 ודרכים ישראל כלכלת של מצבה על גם האמריקאים ידידינו עם דנו
 ממשלת של נכונותה זה. בתחום בעיותינו על להתגבר לנו לסייע

 ליהפך יכולה המדינות שתי בין חופשי סחר אזור להקים ארצות־הברית
 ולשיפור מישראל היצוא להגברת כלכלתנו, לעתיד רבת־משמעות לתרומה

יותר. הארוך לטווח שלה החוץ סחר מאזן
 ובמאמץ בהתגייסות צורך יש אתנו. הכלכלי כוחנו זה: פרק בסיכום
והתקדמות. צמיחה של לעידן הקשיים ממבוך לצאת כדי משותפים

המדינה של היסוד בעיות

 ישכיח לא ומדיניות, כלכלה בטחון, בבעיות ושקועים טרודים היותנו
והציונות. המדינה של היסוד בעיות את מאתנו
 על המעדכנים הסטטיסטיים הנתונים פורסמו מספר ימים לפני

 מיליונים שלושה של למספר הגענו שכמעט ומסתבר ישראל אוכלוסיית
 הגיע או כאן שנולד למי מרשים מספר זהו בארץ־ישראל. יהודים וחצי

 המרכזי תפקידה לנוכח אך כמה. פי קטן היה בארץ היהודי היישוב כאשר
 - התחומים בכל צרכיה ולנוכח בעולם היהודי העם בחיי ישראל של

 הזועק מספר זה ביותר. קטן מספר זהו - ובבטחון בחברה בכלכלה,
ולתנופה. לאתגר למעשה,

 ישראל ומדינת ישראל עם של המרכזית הבעיה כי מהמסקנה, מנוס אין
 סובלות ישראל מדינת של הגדולות מיצירותיה וכמה כמה העליה. היא
 האוכלוסיה של המספרים בגלל וגידול, בפיתוח ומתקשות היום כבר

מספקת. במהירות גדלים אינם אשר היהודית,
 אתה ושאין בלבד לתפילה ונושא מלומדה, אנשים מצוות אינה עליה
 וההסתדרות המדינה של ביותר הגדולה המשותפת המשימה זוהי מעשים.
 ההיסטוריה, בפני הדין את לתת נצטרך כולנו. ניבחן שביישומה הציונית

 כוחותינו מבחר זו במשימה להשקיע עלינו השעה. במבחן עמדנו האם
לכלכלה. וגם לבטחון גם הפתרונות מצויים זו משימה בהגשמת ומשאבינו.
 ונשארו היו והחברתי הכלכלי וביצורה ישראל בטחון הציונות, הגשמת

 בתחומים הציונית התנועה ושל המדינה של הישגיה שלנו. העשייה במרכז
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 עלינו לא אולם שתיבחר. אמת־מידה כל לפי עצומים, הם כה עד אלה
 מקום יש אם לפנינו. וקשה מרובה עוד המלאכה כי בהישגים, להתפאר
קדימה. תמיד צועדים שאנו מכך נובע שהוא הרי כלשהו, לסיפוק

 יהי העתיד. באתגרי לעמוד ליכולתנו האמיתי התמריץ הם העבר הישגי
בדיוניכם. הצלחה שתשרה רצון
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בעם המתנדבים משפחת
(2.5.1984 תל־אביב, ישראל״, "רוטרי של הכ״ד הארצית בוועידה )דברים

 בישראל. רוטרי של 24ה־ הוועידה לרגל ואיחולים ברכה לכם מביא אני
 הסיסמה הזולת. למען הפעולה את מבליטה רוטרי שסיסמת לב שמתי
 את שואבת פעולה, דרך אלא סיסמה בבחינת רק איננה שבעיניכם הזאת,

 של אלה על הכלל צורכי העדפת כיהודים. הווייתנו משורשי השראתה
 חברה כל ושל שלנו התרבות של אבני־יסוד הן לזולת ודאגה הפרט

 ומאחל אתכם מברך אני על־כן ותרבותית. מתקדמת חופשית, אנושית,
ובהישגים. במעש הצלחה לכם

 כל על־כן כבירות. הן זה בדור שכמו על המוטלות והמשימות קטן עמנו
 המלט הם לרעהו איש בין והיחסים יקר נכס הוא בתוכנו יחיד וכל פרט

עוצמתה. ואת חוסנה את והקובע כולה החברה את המחזיק
 ותקנות חוקים יש ודמוקרטית, חופשית מדינה בכל כמו בארצנו,
 שהקמנו. הממלכתיים ובמוסדות בחברה היחסים מערכת את המסדירים

 תעשה", ב״הלא בדרך־כלל מתמצה והחברה הפרט בתחומי החוק אך
 האישי בתחום "עשה" מצוות שנקבעו. הנורמות מן חריגות למנוע ונועד

 בהן ודווקא מאתנו ואחד אחד כל של ויזמתו למצפונו מסורות והחברתי
 החלוצים מקרבנו צמחו אילולא היום מצבנו היה מה כוחנו. עיקר מצוי

 לטובת התמסרו אישי, ואינטרס חישוב כל גב אחר שהשליכו והמגינים
 הגנת למען הציוני, המפעל למען וכוחם מרצם מיטב והשקיעו הכלל,

 כולנו שנהיה ולמען חלקיה בכל ארץ־ישראל של יישובה למען המדינה,
סגולה". "עם לתואר ראויים
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 וזכויות הדמוקרטיה ערכי על שמירה של ומשפט, חוק של הנכון הצירוף
 חברה תהיה שחברתנו המבטיח הוא וההקרבה ההתנדבות רוח ושל האדם

 מדינות. ובין שונות חברות בין ביחסים מדובר כאשר המצב שונה מתוקנת.
 עם להתמודד הבינלאומית הקהיליה ממשיכה והגרעין, החלל של זה בעידן

 על מקובלים שיהיו מדינות בין ביחסים וכללים נורמות קביעת של הבעיה
 היכול גורם של בהיעדרו גם הכל, על־ידי ויישמרו והממשלות המדינות כל

מהם. מתעלמים או אותם המפרים אלה על אותם לאכוף
 ולחסל הצפוני בגבולנו לטרור קץ לשים כדי של״ג במבצע פעלנו כאשר

 כלפינו הושמעה שכנה, מדינה בתוך שקמה טרור מדינת של האנומליה את
 פרצופו שהתגלה לאחר אך בינלאומיים. התנהגות כללי הפרת על ביקורת
 נציגים גם הלבנונית למערבולת ונכנסו האש״פי הטרור של האמיתי
 ששורה והקשה המסובכת למציאות ונחשפו מדינות מספר של וחיילים

 להבין יכלו ולא להם נודע אשר את הבינו ורבים השתנה אלינו היחס שם,
 קרה אשר עד הלובי, לטרור רצינית די התייחסות היתה שלא דומה קודם.

 את רק לא חשפה זו פרשה האחרונים. בשבועות בלונדון שקרה מה
 חשיפת היתה מכך יותר חשובה הלובי. השליט בידי הנהוגות השיטות

 המסורת לכל בלוב הקיים זה כמו שלטון של המוחלט והזלזול הציני היחס
 הנוגעות בינלאומיות אמנות כלפי המערבית בחברה המקודשת והמערכת
 החיים לקדושת ואף מדינות בין משא־ומתן לנוהגי דיפלומטית, לחסינות

האדם. של
 הקיים המושגים עולם את כל־כך והמאפיינת יותר עוד הבולטת הדוגמה

 לפני שנים ארבע רק איראן-עיראק. מלחמת היא העולם של זה בחלק
 כל את שהסדיר חוזה על אלה מדינות שתי חתמו הזו המלחמה שפרצה
 שנמשך גבול מסכסוך נבעו שבחלקן ביניהן, ועומדות התלויות הבעיות
 שהתנאים העיראקי השליט החליט אחד ביום והנה בשנים. עשרות

 מה כל את הזרוע בכוח לבטל לו מאפשרים שכנתו איראן בתוך שהתפתחו
 מאוד, יקר במחיר כך על שילם הוא .1975 משנת בהסכם עליו שקיבל

הזה. היום עד לשלם ממשיך והוא
 גם ובתוכן רבות, למדינות הנוגעות השלכות זו אכזרית למלחמה יש

 על לאסור שנועדו שונות אמנות על חתומות עיראק וגם איראן גם ישראל.
 גזים כימיים, חומרים כגון בלתי־קונבנציונליים, מלחמה באמצעי השימוש

 כוונה שם קיימת שלא הסתבר המלחמה במהלך גרעיניים. נשק וכלי
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 בתחום עצמן על נטלו אלה שממשלות להתחייבויות ברצינות להתייחס
 שימוש בדבר ראיות הובאו מהן אחת נגד הבלתי־קונבנציונלית. הלוחמה
 בדבר ונישנות חוזרות ידיעות יש שתיהן ולגבי כאלה לחימה באמצעי

 כלי גם לפתח יכולת להן להקנות העלולים גרעיניים, כורים להקים כוונה
גרעיניים. נשק

 כורים ולהקים לרכוש והחלו הגרעין לעידן נכנסו בעולם רבות מדינות
 לכלכלתן החיוניים האנרגיה צורכי ולסיפוק שלום לצורכי גרעיניים

 עניין יש אנרגיה, ומקורות טבע באוצרות הענייה לישראל, גם ולקידומן.
 החתירה בין להתנגשות קל פתרון אין ברם, בארצה. כורי־כוח בהקמת
 מעשיהם לבין ותקין, מקובל בינלאומי משטר וכינון בעולם לשלום

 האנושית החברה של באושיותיה הפוגעים אחדים, משטרים של החריגים
מעשיהם. על ועונש מפגיעה לחשוש מבלי התנהגות וכללי אמנות ומפירים
 לבודד שבכוחן הדמוקרטיות, המדינות של ומאוחדת מתואמת פעולה
 חריגות למנוע יכולה למיניהם, הבינלאומיים הפיראטים את ולהעניש
 ברצונם רבה במידה תלוי הדבר זו. סכנה של האפשריים נזקיה את ולצמצם

 להמשיך יש זאת, עם יחד החופשיים. המשטרים של דעתם ובנחישות
 הנורמות את שקבעו והאמנות ההסכמים מערכת את ולחזק לקיים

אלה. בסיסיים בתחומים
 בינלאומיים בהסדרים תומכת ישראל שלום, לצורכי הגרעין בתחום
 ורואה שלום לצורכי גרעיניים מתקנים של וחסינותם מעמדם את שיבטיחו

 על־ידי אלה למטרות שהוקמו וסוכנויות ארגונים של פעולתם את בחיוב
 גרעינית, לאנרגיה הבינלאומית הסוכנות כגון הבינלאומית, הקהיליה
 השימוש את לקדם היכול פוליטי, ולא מקצועי גוף להיות האמורה
 ולהסכמים ליעדים נאמן שיישאר זמן כל שלום, למטרות גרעינית באנרגיה
מייסדיו. על־ידי שנקבעו

 האוניברסליות הנורמות את המכבדת חופשית מדינה גם דבר של ביסודו
 באמצעיה כל קודם בטחונה את להבטיח חייבת התרבותית, החברה של

 לגבי וכמה כמה אחת על החופשי, העולם מדינות לגבי נכון זה אם שלה.
קיומה. לעצם להתנגד ממשיכות משכנותיה שכמה ישראל,

 היינו עצמנו. על להגן אמצעים וללא מדינה ללא עם היינו דור לפני רק
 ישראלי נגד יד המרים כל היום ורשע. מזימה חורש ולכל מתנכל לכל טרף

]...[ חשבון ממנו ונתבע נשיגנו השג במאוחר או שבמוקדם יודע יהודי או
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החומר ולא הרוח

 יהיו לא אם בחסר לוקים יהיו הצבאית ועוצמתנו שלנו ההרתעה כושר
 ערכי יסוד על הפועלת ומלוכדת, בריאה חברה של קיומה על מושתתים

 גדול שחלק אף על מפותחת. לאומית בתודעה וחדורה והציונות היהדות
 החיוניים, הבטחון לצורכי מוקדש להיות חייב שלנו הלאומיים מהמשאבים

 הפרט של ולרווחתו לבריאותו לחינוכו, לדאוג כדי מאמץ חסכנו לא
 למטרות חומריים ובאמצעים בכספים להשקעה מעבר אולם בישראל.

 בדור המדינה של דמותה ואת עתידנו את שיקבע שמה משוכנע אני אלו,
החומר. ולא הרוח לתחום דווקא שייך הבא

 את מהוות אלה - ונאמנות ומסירות ישראל, אחדות ישראל, אהבת
 בארץ־ישראל. ישראל בית את המחזיקים והאמיתיים החיוניים היסודות

 שואבים שאנו הסיפוק ולרגשי לגאוותנו המקור הם בעם המתנדבים
 רוח את המקיימים למתנדבים מתכוון אני בארץ. שלנו הכביר מהמפעל

 כאשר לדוגמה, התחומים. בכל ובניו, העם לעזרת וההיחלצות ההתנדבות
 ליעילותו, בעיקר, מתכוונים אנו בצה״ל, בצדק, ומתפארים מתברכים אנו

 מדי קרובות ולעתים המופתי, לארגונו המעולה, לציודו המלחמתי, לכושרו
בצה״ל. האדם של ההתנדבות ומרוח המוסרית מרמתו אנו מתעלמים

 לשלום וניצן סימן כל על לברך ונכונותנו לשלום, כמיהתנו כל עם
 המלא השלום שיבוא שעד יום, יום לזכור מישראל אדם כל חייב מתקרב,

 כרצוננו חיינו את לנהל וכושרנו קיומנו עצם ויהיו הנם לאחריו, רב זמן וגם
 הזה והחוסן הזה והכושר - צה״ל של ובחוסנו בכוחו מותנים הזאת בארץ
 המתגייסים הקבע, צבא אנשי של ובהתנדבותם בנכונותם העיקרי יסודם

 שווה שאין המעולים, הבטחון שרותי עם והנמנים הנבחרות ליחידות
בעולם. רבות במדינות להם ודומה
 ולפעולתם לנוכחותם שהתרגלנו מדים, ובלא במדים בחורים אותם הם,

 שעם רושם יש אפילו מדי קרובות ולעתים מאליו, מובן כדבר בקרבנו,
 להרגיש צריכים אלה בחורים להם, חייב שהוא מהחוב מתעלם ישראל
 תחזק זו הרגשה תודה. להם ומכיר פעלם, את מעריך אותם, אוהב שהעם
 לעתים שהם והסבל הקשיים על אותם ותפצה יותר, אותם תחשל אותם,

]...[ חלקם מנת
 רבות קבוצות גם כוללת בישראל המתנדבים של העילית משפחת
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 חלוצי ושבח! הלל שיר להקדיש אפשר מהן אחת שלכל נוספות
 בעזה, ושומרון, ביהודה ברמת־הגולן, ארץ־ישראל, חלקי בכל ההתיישבות

 העובדים הפיתוח, בעיירות לשרת המעדיפים המורים ובערבה, בבקעה
 הרבים היחידים קשות, חברה בבעיות המתמודדים הסוציאליים

 רוטרי חברי במאורגן, ושלא במאורגן לזולת העזרה מצוות המקיימים
אחרים. רבים ורבים,

 בה ולחזק להגביר ויש לימים, צעירה עודנה המחודשת ישראל מדינת
 אבסולוטי ציות החוק, שמירת הציבורית, המשמעת של החישוקים את

 בכך, להסתפק לנו אסור זאת ועם - הממלכתיים המוסדות של לצווים
 התעוזה ההתנדבות, לרוח ותנופה כנפיים ולהצמיח להמשיך עלינו

בישראל. הנפש ומסירות
 רוח וטיפוח המקובלות הנורמות שמירת אלה, יסודות שני במזיגת

ישראל. את ונקז־ם נתקדם זה בכוח כוחנו. טמון - והגבורה ההתנדבות
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השלישית הארץ־ישראלית הממשלה
(11.6.1984 ירושלים, האומה״, ב״בנייני הליכוד של פעילים בכנס )דברים

 נאמנים חברים אלפי בקרב הבירה, בירושלים האומה בבנייני □אן
 אמונו רכישת על המערכה את הליכוד התחיל ומסורים, נלהבים ומאמינים,

 הקודמות בפעמים התחלנו שנים. שלוש ולפני שנים שבע לפני העם של
 אותו וסיימנו וההתלהבות האמונה בסערת האומה בבנייני המסע את

בראשותנו. ממשלה ובהקמת בכנסת בנצחון
 הסתערותנו מתחילים אנו אמונתנו, ולעקרונות לנסיון למסורת, נאמנים

 מסע את נסיים השם ירצה ואם השלישית, הפעם זו זה, במקום היום
 הממשלה ובהקמת מוחץ בנצחון יום ושניים ארבעים בעוד הבחירות

 שתפעל השלישית, הארץ־ישראלית הממשלה הליכוד, בראשות השלישית
 משהו יש אך ועדותיו. שיכבותיו כל על ולמענו כולו ישראל עם עם

 הראשונה הבחירות מערכת זוהי מקודמותיה. זו בחירות מערכת המבדיל
בראשנו. צועד בגין שמנחם מבלי לעם הולכים אנו בה

 החמות, ברכותינו מכאן לו נשלח רב. בצער עמו והשלמנו רצונו היה זה
 נובעת בנצחון שאמונתנו לו ונגיד ונחת בריאות של ארוכים חיים לו נאחל

 המדריכים הם ממנו, שלמדנו הפעולה ודרכי העקרונות שהתורה, מההכרה
אש. כעמוד לפנינו והצועדים אותנו

לשרת שנבחרה מנהיגות

 אמינה, מנהיגות העם בפני נציג בגין, מנחם לנו שנתן למופת נאמנים
 מתנשאת, שאיננה מנהיגות ישראל, ולעם לארץ־ישראל נאמנה מנהיגות

 לשרת נבחרה שהיא לרגע שוכחת ואיננה ושחצנות מיהירות המתרחקת
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 גם אך ברחוב, האיש של לבו לרחשי כרויה שאחנה מנהיגות לשלוט. ולא
 לקבל הצורך בעת המוכנה מנהיגות היהודית, ההיסטוריה של לצוויה

 מתוך תמיד אבל זאת, מחייבת המדינה טובת כאשר קשות, החלטות
 הכל ועל העם של ועתידו לקיומו אחריות הרגשת מתוך רציני, שיקול
לעדי־עד. ישראל לעם ארץ־ישראל את להנחיל ברזל רצון מתוך
 רב מאזן בידינו כאשר זקוף, בראש העם בפני בבחירות מתייצבים אנו

והצלחות. הישגים
 ישראל בתולדות מפוארים דפים רשמו הליכוד בראשות הממשלות

 ונאבקנו ומלחמה שלום של באתגרים עמדנו שלטונן. שנות שבע במשך
 ששרר קפאון שנות שלושים לאחר יחד. גם החזיתות בשתי רתיעה ללא

 החומה את ופרצה הליכוד ממשלת באה באזור המדינית בזירה
 עם שלום הסכם על חתמנו המדינה. את שהקיפה והמדינית הפסיכולוגית

 ניתץ זה הסכם אך יקר, מחיר שילמנו אמנם בשכנותינו. והחזקה הגדולה
 ללחום רק יודעת שישראל העולם ברחבי להפיץ ניסו שאויבינו המיתוס את

ומשלום. ומתן ממשא ובורחת ונמנעת
 יציב גורם שהיא בעליל, ישראל הוכיחה השלום הסכם על בחתימה

 שיעדיו גורם ובשלום, במלחמה אמין גורם זה, הפכפך באיזור עוצמה ובעל
 ברזל ואגרוף איתנו לשלום המוכן לכל לשלום מושטת יד וברורים! ידועים
וקיומנו. לבטחוננו המתנכלים נגד מוחץ

 ההטעיה תכסיסי את ישראל חשפה מצרים עם השלום חוזה בחתימת
 כל עם רציני דו־שיח לקיים ונכונותה כושרה והוכיחה אויבינו של והתרמית
 זה הרי דו־שיח, היום אין אם האזור. במדינות הגוונים קשת מכל הגורמים
 עננים והצטברו רבים קשיים נערמו אם וגם באשמתנו. ולא זולתנו באשמת

 והיוקרה שהאשראי לשכוח לנו אל - מצרים עם יחסינו מעל רבים
 עד לנו עומדים - שנים שש לפני לנו הביא השלום שחוזה הבינלאומיים

 היום עצם עד דעך ולא הועם לא זה מיוחד היסטורי הישג של חיוו היום
הזה.

 כך על ותשמור זה הישג לטפח תוסיף השלישית הליכוד ממשלת
 שלום של גבול יהיה מצרים, עם הגבול ארץ־ישראל, של הדרומי שגבולה

דורות. לדורי
 שלטון שרק הכזב טענות את לחלוטין ניפצנו שלטוננו שנות בשבע

 את הרסנו ישראל. מדינת של החוץ יחסי את ולטפח לקיים יודע המערך
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 הגדולה, ידידתנו עם הידברות לפתח מסוגלים המערך אנשי שרק השקר
 דברי באוזנינו מהדהדים עוד מזה. ההיפך את הוכחנו ארצות־הברית.

 וסנטור ופקיד נשיא ששום הקודמות הבחירות ממערכות ההפחדה
 שגם המציאות ומהי הליכוד. עם מדיניים קשרים לקיים ירצה לא אמריקני

 הקירבה, שרמת לכל, ברור הרי, להכחישה? יוכלו לא המערך מלעיזי
 מכפי בהרבה היום גדולה ארצות־הברית, עם ושיתוף־הפעולה ההבנה

 של מנהיגיה כך על ומעידים ישראל, מדינת קמה מאז אי־פעם שהיתה
 מתמיד לשיפור עדים אנו בודדה. תופעה זו ואין עצמם. ארצות־הברית

 וקרננו המדיניים הדעות חילוקי למרות אירופה עם יחסינו של ונמשך
אחרים. עולם בחלקי אף עולות ויוקרתנו
 לא מעולם - מעצמות ולראשי לממשלות שלנו המיוחדת הגישה
 והתמורה לנו שעמדה היא זו גישה - התבטלנו ולא התגמדנו לא התרפסנו,
 בכוחנו והתחשבות הערכה כבוד, של יחס היא לקבל ומוסיפים שקיבלנו
והממשי. המוסרי

 לארץ־ישראל, הנאמן הנוקשה, כביכול, "הקיצוני" הליכוד כן, כי הנה
 השחור לנבואות בניגוד הבונה, הוא - מולדת שטחי על מוויתורים הנמנע

 כמותם, ידענו שטרם פעולה ושיתוף ידידות של גשרים המערך, מומחי של
 ונבנה נמשיך השם ובעזרת - השלישי העולם ועם אירופה עם אמריקה, עם

 יתן כה - ובצפון בדרום ובמזרח, במערב העולם אומות כל עם ידידות גשרי
יוסיף. וכה

סכנות סילקנו ביטחון:

 חיסלנו אזרחינו. שלום על שאיימו סכנות וסילקנו גבולותינו את איבטחנו
 חיים שמנעו האש״פי הטרור מחנות את ישראל מגבולות והרחקנו
הגליל. מתושבי נורמליים

 לא הטרור שסכנת להבטיח כדי לבנון, בדרום חונה עודנו צבאנו נכון,
 שהבטחון אפשרויות, יצירת על שוקדים אנו אך הגליל, על ותאיים תחזור

 רק בלבנון. והשקעותינו נוכחותנו צמצום תוך יובטחו, והשלום
 בר־דעת כל מלבנון. חיילינו כל את להסיג היום לנו יציעו חסרי־אחריות

 אלפי זמן, באפס ישובו מתאימים, בטחון סידורי ללא כזה, שבמקרה יודע,
 יעזבוהו. שתושביו לגיהינום מחדש יהפוך והגליל הגבול, לאזור מחבלים
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 אין כי מלבנון, נצא אנחנו הנשימה. וקצרי חסרי־האחריות עם חלקנו אין
 נבטיח כאשר זאת נעשה אך לנו, לא בארצות לשלוט ועניין רצון כל לנו

שלום. של גבול יהיה הצפון שגבול
 יכולים - הגליל וכפרי עיירות ערי, וכל ונהריה קרית־שמונה תושבי

 שלום ישררו הליכוד, ממשלת בישראל תשלוט עוד שכל בטוחים, להיות
ובלילה. ביום ובשדותיהם ברחובותיהם ושלווה

 מדינת־ישראל! את ולהנהיג להמשיך הליכוד חייב ולמענם בגללם רק ולו
 בקירבת טריטוריאלי בסיס שללא המחבלים, ארגוני על מוות מכת הנחתנו
 והרג רצח פיגועי לבצע מאוד להם וקשה חסרי־אונים הם ישראל עם הגבול

 עם המדינית. יוקרתם ושוקעת יורדת לפגוע, כושרם ירידת ועם בישראל.
 אנו המדיני. בעולם ועמדותינו למעמדנו וההבנה ההערכה עולות זאת,

ושעל. צעד כל על זאת מרגישים
 כאשר והיום העיראקי הגרעיני האיום את ארוכה לתקופה חיסלנו

 את בהוקרה רבים זוכרים הפרסי, במפרץ מטורפת מלחמה משתוללת
 ורבים בעיראק הגרעיני הכור נגד המהוללת הישראלית הפעולה

 עשתה לא ישראל אילו היום, קורה היה מה של הרעיון, לעצם מתחלחלים
גרעינית. שואה בפני היום עומדים שהיינו יתכן עשתה. אשר את אז

א״י בכל התיישבות

 אחיזה מחייב אמת בטחון בלבד. גבולות באבטחת מתבטא אינו בטחון אך
 רק לא ארץ־ישראל. מחנה אנחנו המולדת. שטחי בכל ועמוקה שורשית
 על איתנה בעמידה רק לא ומכריעים, קובעים במעשים אלא במלים,
 והתיישבות פיתוח במפעלי אלא המדינית, בזירה לארץ־ישראל זכותנו
 מארצנו אחד חבל נותיר שלא נשבענו אנחנו ארץ־ישראל. חבלי בכל ובניין

 איזה על זרה ריבונות שום תקום ולא תהיה שלא אומר גמרנו מיהודים. ריק
וקיימנו. נשבענו החלטנו, ארץ־ישראל. של חלק שהוא

 חיים יושבים, מתיישבים, שיהודים עולם באי לכל וידוע גלוי היום
ארץ־ישראל. חלקי בכל וקיימים

 ישובים 224 הוקמו שנים, שבע לפני העם, אימון את שקיבלנו מאז
 בנגב 24 ושומרון, ביהודה 81 בגליל, 64 מהם בארץ־ישראל, חדשים

 השוואה לשם עזה. בחבל 9ו־ ברמת־הגולן 14 הירדן, בבקעת 17 ובערבה,
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 65 בסך־הכל הוקמו הליכוד, לתקופת שקדמו השנים שבעשר אזכיר,

 של זו מפוארת רשימה על גאים אנו ארץ־ישראל. חלקי בכל ישובים
 למחוק יוכל לא איש נטויה. היד ועוד בארץ־ישראל שיצרנו עובדות
 לנו יתן בישראל והעם זה, היסטורי במפעל נמשיך מהמפה. אלה עובדות

 לאורכה כולה ארץ־ישראל ביישוב להמשיך והכוח המנדט את ביולי 23ב־
ולרוחבה.

 ניהלנו כן ועל אחדות־לאומית, ממשלת של ברעיון תמיד תמכנו אנו
 שהוקמה לפני כזאת, ממשלה הקמת על העבודה מפלגת עם משא־ומתן

בראשותי. הממשלה
 על בוויתורנו כזאת לממשלה הסכמתם היתנו העבודה מפלגת נציגי
 ממשלת בעד אנחנו הסכמנו. לא ועזה. ושומרון ביהודה ההתיישבות המשך

ארץ־ישראל. על ויתור של במחיר לא אבל כיום, גם אחדות־לאומית

בעם מהפכה חברה:

 אבל הירוק, הקו את מחקנו בארץ־ישראל. עצומה מהפכה חולל הליכוד
 בתוך המפריד הקו את שוב ללא מחקנו ישראל. בעם מהפכה גם חוללנו

 ומיוחסים יותר מיוחסים בין ושניה, ראשונה ישראל בין המפריד הקו העם,
 אחד ישראל עם אחת, ישראל יצרנו פחות. ושווים יותר שווים בין פחות,
 אשר והזדמנויות, אפשרויות שווי שווים, עצמם מרגישים בניו כל אשר

 ובנים מדינה לאותה אזרחים של וגאווה שייכות הרגשת אותה לכולם
והעדפה. התנשאות ללא עם, לאותו

 לכל לדאוג ונוסיף דואגים ואנו ודאגנו, חברתי צדק דגלנו על חרתנו
בישראל. פרט ולכל העם שיכבות

 בעם עצומים סכומים שחלפו השנים בשבע השקיעו הליכוד ממשלות
 ולעולים, צעירים לזוגות נאות בשיכון ילדיו, בחינוך ברווחתו, ישראל,

 בכל בקשיש, בילד, לטיפול רווחה מוסדות של רחבה ברשת בבריאות,
 בעיותינו להחרפת תרמו אלה שהשקעות ספק אין החברה. לעזרת הנזקק

 רמתם בהעלאת להשקיע הכרח היה בלתי־נמנעות. היו הן אך הכלכליות,
 שיקום מפעל את להקים עליון הכרח היה העם. שיכבות כל של ורווחתם

 השקיעה שהממשלה מפעל החברתי, פועלנו של הכותרת גולת השכונות,
 נפש, 800,000 שהקיפו שכונות 84 שכלל דולר, מיליון 550 עתה עד בו
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 עד יימשך זה גדול מפעל דירות. 42,500 ושופצו הורחבו לו תודות ואשר
להשלמתו!

 העם מן כולו, העם של תנועה הננו שאנו הוא המערך לבין בינינו ההבדל
 העם, בתוך חיים אנו ומתנשאים. מיוחסים של מפלגה אנו אין העם. ולמען
 אימפריות העם בכספי בנו המערך, אנשי הם, וכאביו. צרכיו את יודעים

 למיוחסים דאגו הם לרבים. בנינו אנו למעטים. פאר מפעלי כלכליות,
 משתייכים הם שיכבותיו. כל על הרחב לציבור דאגנו אנחנו ולמקורבים,

 היהודי לאינטרנציונאל משתייכים אנחנו הסוציאליסטי, לאינטרנציונאל
ישראל. עם הקרוי

וקולו. ידו את לנו שיתן היום פונים אנו זה לעם

חזיתות שלוש כלכלה:

 לנו זכור הכלכלי. בתחום נגדנו והפחדה שקרים במסע פתחו המערך אנשי
 בפועלים, יריות על בסיפורים קודמות, במערכות הציבור את הפחידו כיצד

 בחסכונות פגיעה על זוועה בסיפורי הציבור את היום מלעיטים כן
הזו. המתועבת העלילה את נפש בשאט דוחים אנו האזרחים.
 בראשותי, הממשלה שהוקמה לאחר בטלוויזיה, שלי הראשונה ההודעה

 החוב. ואגרות הפת״ם הציבור, חסכונות יובטחו כי התחייבותנו היתה
 הערב, חגיגית מודיע אני בהתחייבותנו. ועמדנו הממשלה בשם התחייבתי

 בחסכונות פגיעה שום ארשה לא ישראל, ממשלת ראש אהיה עוד כל כי
הציבור.
 לפנינו הלאומי. המשק בעיות עם הבאים בימים להתמודד נצטרך נכון,
בזו: זו וקשורות שלובות חזיתות שלוש

התשלומים. במאזן הגרעון צמצום .1
הצמיחה. הגברת .2
האינפלציה. הדברת .3

 בחזית המאמץ למקד יש עתה הראשונים. הסעיפים בשני רבות השגנו
 אחרים. בתחומים בפעילות להרפות מבלי האינפלציה של ההדברה
 האפשרות את לנו נתנו וההשקעות התשלומים מאזן בתחומי ההישגים

 לעמוד יוכל שלא גזירות, הציבור על להטיל מבלי האינפלציה, נגד לפעול
בהן.
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 שכר, מחירים, לבלימת חברתית אמנה במסגרת פעולות שורת תידרש
הציבורית. וההוצאה מסים

 שלב לעבור לנו תאפשר והמתקדמת המפותחת התעשייתית התשתית
 את הפגינה הכלכלית הוועידה השקעות. צמצום וללא אבטלה ללא זה

אלה. בתחומים וסיכויינו יכולתנו
 הבחירות כאשר והקיץ, האביב בחודשי זאת במשימה לעסוק התכוננו

 תנאים קיימים אינם בחירות, ערב של בתקופה היום, והלאה. מאיתנו היו
 בכל לחבל המערך של העיקשת ההחלטה נוכח זו, מעין תוכנית לביצוע
תיזום. שהממשלה הבראה מאמץ

 לטובת כי אז, תבין ההסתדרות גם ישתנו. התנאים הבחירות אחרי
 להדברת מלוכד למאמץ יד לתת עליה וסבל, אבטלה למנוע וכדי העובדים

האינפלציה.
 את ימתנו ומעבידים, עובדים במשק, הגורמים שכל הראוי מן ובינתיים
 להבטיח כדי אחרים, ובתחומים השכר בענייני וציפיותיהם דרישותיהם

האינפלציה. וחיסול מאזן־התשלומים התעסוקה, בתחום ההצלחה את
 יביא הליכוד נצחון ממלכתי־לאומי. הכרח הוא בבחירות הליכוד נצחון
 חלקי בכל יהודית אחיזה של העובדה עם להשלמה וידידים אויבים

 גורמים של מסוכנת הסתערות להביא עלול חלילה, ההיפך, ארץ־ישראל.
 ויתורים של השטרות פרעון לדרוש יבואו אשר עוינים, פחות ואף עוינים

 לחץ ויקום טריטוריאלית "פשרה" שום יקבלו לא הם טריטוריאליים.
 הסכנה בגודל להפריז קשה .1949 של החנק לקווי ישראל לדחיקת אדיר

כזאת. מהתפתחות שתצמח
 כל במיזוג שלנו ההישגים כל על סכנה תאיים - החברתי־לאומי ובתחום

 מתקבל איננו זה למיניהם. המפרידים הקווים וחיסול העם ושיכבות עדות
 ההגיון, בפנים. הנסיגה ולא בחוץ הנסיגה לא יתכן. לא זה הדעת. על

לנצח. מוכרח הליכוד מחייבים: המצפון, הלאומי, האינטרס
 לעם נביא מדינת־ישראל. של ולשכונותיה לרחובותיה הערב מכאן נצא

אנחנו. זה - והעם העם, - אנחנו הפשוטה: האמת את
הנצחון. ואת האימון את לנו יתן והעם
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חד־נס מעדיף העם
 (5.8.1984 להיווסדה, 60ה־ שנת במסגרת בית״ר של העולמית ההנהגה לחברי )דברים

 לומר שהתרגלנו כפי או הלאומית, התנועה של השורש היא בית״ר
 - האלה והשורשים הלאומי; המחנה - ה־וו לכנסת הבחירות במערכת

 וכך הלאומית, התנועה בתוך היום, עד ומכרעת בולטת ניכרת, השפעתם
בעתיד. גם יהיה

 המדינה, בחיי המדינה, של הלאומית בהוויה תופסים שאנו המקום
 המצב. של תוצאה שהם מעשיים, באילוצים להתחשב אותנו מחייב
 תנועה אבל פרגמאטיים. להיות לפעמים חייבים אנו אחרות: במלים

 עקרונותיה על במשהו לוותר לה ואסור יכולה איננה לאומית, מדינית,
 היצמדות בלי מדינית תנועה שלה. האמונה ויסודות האידיאולוגיים

 ללא הגה, ללא גלים, פני על ברוח שמיטלטלת ספינה כמו תהיה לעקרונות
 תנועות אותן הבחירות. במבחן זאת ראינו מקום. לשום תגיע ולא עוגן,

 ועליכן נכשלו. הטהור, הפרגמאטיזם בדרך והלכו בעקרונות שזילזלו
 לעקרונות נאמנותנו איתנים, השורשים לדאוג. מה לבית״ר אין זו, מבחינה

לעשות. מה הרבה עוד נותר אבל מעורערת, בלתי

ולהגשימם בעקרונות לדגול

 למחנה ניכר יתרון יש בישראל העם בקרב כי הוכיחו, האחרונים העימותים
 כל את ננתח אם אבל הבחירות, בתוצאות בדיוק התבטא לא זה הלאומי.
 הלאומי המחנה דבר של שביסודו ניווכח, שונות, לרשימות שניתנו הקולות

 האחר. המחנה של מזו יותר גדולה השפעה ובעל וחזק גדול גווניו כל על
שאנחנו כדי אירגוני, ביטוי לו ולתת הזה התהליך את לחזק היא משימתנו
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 נאמנות מתוך אחד מצד אותו ננווט הזה. המחנה חלקי כל את ננווט
 החיים ועל המציאות על אותו להשליט מגמה מתוך שני, ומצד לעקרונות,
הנורמלי. בזרמם השוטפים

 נאמנים להישאר שיש הבמות, כל מעל ולהכריז, לומר מספיק זה אין
 מסוגלים להיות גם צריך עליה. ולשמור אותה וליישב לארץ־ישראל,

 התנאים את ליצור צריך המדינה. הגה החזקת תוך בפועל, זאת לעשות
 בלבד. ושלו היהודי העם כקנין מוכרת תהיה שארץ־ישראל לכך, המדיניים

 עקרונות הממלכתיים. הכלים את ליצור צריך בשטח, עובדות ליצור צריך
 להגשים אותם, להשליט לדעת גם אך בהם, לדגול צריך עקרונות, הם

כולו. העם לנחלת ולהופכם אותם
 מצב, להיות יכול שמרו". ותורתי עזבו אותי "הלוואי האמירה: ידועה

 שבאה התורה עוזבים. כשלעצמה בית״ר ואת שומרים, בית״ר תורת שאת
 ישראל. בעם היהודי, בעם רבים מהלכים לה יש משורשיה, מבית״ר,

 של הגדולה ההשפעה לעומת - בממדיה קטנה כשלעצמה בית״ר
 לרגשי להיתפס ולא גאים להיות יש כך על החיים. תחומי בכל רעיונותיה

נחיתות.
 רעיוני, עימות דבר של בסופו הן הכלליות שהבחירות יודעים אנחנו אם

 לעומת זאת נשווה ואם בהם. דוגלים שאנו הרעיונות מן נטל העם רוב הרי
 אך בהיסטוריה, קצרות תקופות - שנה 50 ,40 ,30 ,20 לפני שהיה מה

 60 לפני התחילה זו תנועה כי נזכור ואם - מאתנו אחד כל בחיי ארוכות

 ארוכה דרך כברת שעברנו הרי - בגולה אי־שם צעירים כקומץ שנה
ישראל. במדינת בארץ־ישראל, הגדול המחנה אנו היום האידיאל. להגשמת

יהודים למיליוני מחכים

 כדי לבסס יש אותותיהם, שנותנים הלכי־הרוח, את מספיק. זה אין ואולם
 חיים פיהם שעל עקרונות, של עולם, השקפת של לנכסי־צאן־ברזל להפכם
 בית״ר, של מתפקידיה אחד זהו בישראל. והנוער ישראל בית המוני יום־יום

 ולפחות התנועה, עם מלא אירגוני תיאום תוך זה, בכיוון לפעול וצריך
הדדית. והפריה אמיץ קשר תוך במקביל,

 ביקרתי שבהם מקומות בכמה הבחירות, במערכת לשמוע שמחתי
 בית״רים פה לנו יש לדאוג, מה אין "לנו אומרים: אנשים ונאמתי,

ו92



וכלכלה חברה

 עולמות". הופכים הם החיה. הרוח והם הפעילים, בין ובית״רים־לשעבר
 לפתח להמשיך צריך לכן, השורות. בתוך שהיו אלה על רק אינה ההשפעה

 כי לזכור, צריך להגיע. אפשר שאליו מקום לכל ולהגיע בית״ר שורות את
כולו. הנוער את לחזק היא שלנו המשימה
 להתחרות צריכים אנו שם היהודית. בפזורה בחוץ־לארץ, שונה המצב

 עם ובעיקר אחרים, זרמים עם אחרות, נוער תנועות עם ולהתמודד
 שהולכות הטמיעה, ועם ההתבוללות עם נגדנו; שהיא המציאות

 לשכוח לנו אסור היהודי. העם של החי בבשר ונוגסות הולכות ומתגברות,
 מחכים ואנו היהודי העם של חלק רק מהווים במדינה כאן אנו כי לרגע, אף

 מאגר אותו מתוך לבוא צריכים הם אלינו. לבוא שצריכים יהודים למיליוני
 ופוחת. הולך מספרם הצער ולמרבה במספרם לגדול שצריכים יהודים, של
 להיות יכולה לא בגולה. וגם בארץ גם בית״ר של העיקרית המשימה זוהי

 הלאומית התנועה בארץ. בית״ר של השראה בלי בגולה בית״ר פעילות
לעזור. צריכה
 מהתנועה יותר חזקה תמיד היתה בחו״ל בית״ר כי נעורי, מימי זוכר אני

 להיות צריכה בית״ר השתיים. בין התחרות להיות צריכה לא הפוליטית.
כבדה. משימה זו בתפוצות. הלאומי המחנה בראש

סוציאליזם להזכיר פחדו

 להזכיר רוצה אני בעברית. חד־נס "מוניזם", על תמיד דיברו בבית״ר
 הדברים. וביסוד הפעולה ביסוד להיות חייבת לחד־נס הנאמנות ולהדגיש:

 זרים. רעיונות מקבל איננו בישראל העם היום. עד עצמו את הוכיח זה
 המחנה מובהק! ז׳בוטינסקאי נצחון זהו חד־נס. מעדיף המכריע וברובו

 ואחרי ביותר, החזק המדינה קום עד היה הציונית בתנועה הסוציאליסטי
 ואת הקצב את הכיוון, את שהכתיב הוא שנים, הרבה במשך קומה,

 ניצח חד־נס של הכיוון לומר: יכולים אנו היסוס, בלי היום, השליטה.
 סוציאליזם. להזכיר אף פחדו שחלפו בבחירות היא: עובדה לנצח. וממשיך

 הישראלית במציאות לדת. הכבוד ויחס החברתי הצדק רעיונות גם ניצחו
 ותכנית האידיאולוגיה של התווך מעמודי לאחד היה החברתי הצדק רעיון

ישראל. למסורת הערכה יחס גם וכך הלאומי, המחנה של הפעולה
 בגולה בגולה. במיוחד אותו, לשמור צריך לבזבזו, אסור גדול, הישג זהו
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 הזה, החד־נס של לסדקים מבעד לחדור שיכולות פרצים, רוחות מנשבות
 צריך שלנו המחנה זאת. למנוע זה, נגד להילחם צריך ומשמאל. מימין
לעיקר. נאמן טהור, להיות

 מסגרות ממזגים איך בעיה ישנה התנדבות. תנועת היא בית״ר
 ורק אך זאת בעיה לפתור אפשר התנדבות. של תנועות עם ממלכתיות

 תצפו אל ואומר: מוסיף ואני בבית״ר לחברי אמרתי יומיומי. מעשה על־ידי
 אתם! הובילו אתם, עשו הכנסת. מן הממשלה, מן המדינה, מן מדי ליותר
 דברים יש עזרה. יותר תשיגו במידה בה הישגים, יותר שתוכיחו במידה
 וממשיכים עקשנים שאתם שמח אני וחלק. חד פתרון להם שאין

 ממשיכים אתם - התנועה נגד והתלונות הטענות ולמרות בפעולתכם,
 מזולתכם ולדרוש לעשות בזה, להמשיך יש עצמאית. בפעולה בשלכם,

 שהלב כפי פתוחה, תמיד תהיה הדלת להבטיח: יכול אני וסיוע. עזרה
משותפת. לפעולה הדרכים את למצוא ונשתדל פתוח,
 בית״ר של החינוכית בפעולה העיקר זה הן בהתקדמות. אתכם מברך אני
 ברכותי למסור ומבקש בחו״ל הצעירים חברינו את מברך אני כיום.

 שהם עליהם, סומכים אנו להם, מצפים אנו ומקום. מקום בכל לבית״רים
 לכך ודואגים הנוער חינוך על שוקדים היהודי, העם קיום על שומרים
 האידיאלים למען אתנו, ללחום אתנו, לחיות ארצה יגיעו בית״רים שהמוני

המשותפים.
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יסודיים בשינויים הצורך
(20.1.1985 החרות, תנועת בהנהלת )דברים

 ממנה המפתח, סוגיית היום היא ישראל של כלכלתה כי ספק, אין
 במצבנו החמרה או חולשה והבטחוני. המדיני מעמדנו על השלכות יסתעפו
 כאחד. חוץ וכלפי פנים כלפי - כולו הבניין באשיות לפגוע עלולות הכלכלי

 המחייבת היום, של בעיה כאל לא זה, לנושא היום להתייחס יש כן ועל
 יתנהל בה הדרך, בקביעת לראות יש אלא אחרת, או זאת עמדה נקיטת
 תעצב אשר ראשונה ממדרגה לאומית־ממלכתית החלטה הישראלי, המשק
כאחד. והרחוק הקרוב עתידנו את רבה במידה

 לבחור כדי הכלכלי, ונסיוננו האינטלקטואלי כוחנו מיטב את לרכז יש
 ללכת כדי ההחלטה כוח כל את לגייס ויש ביותר, והמהירה היעילה בדרך
שתיבחר. בדרך
ויסודיים. מבניים בשינויים צורך יש זמניים. בתיקונים היום מדובר לא
 נוחות של מבט מנקודת לא השונים והרעיונות ההצעות את לשפוט יש

 אנו כי והכרה למרחוק מבט מתוך אלא פוליטית, או מיגזרית זמנית,
רבות־משקל. לאומיות בהכרעות עוסקים

 את לרגע אף לאבד אין הכלכליות בבעיות רציני טיפול תוך זאת, עם
 בשבע אותנו הסוקרים אויבים, מוקפת מדינה עדיין היותנו של התחושה

 בשנים הגיעה ישראל חולשה. של וגילוי סימן לכל ואורבים עיניים
 בקרקע עמוק תקועים ששרשיה חזקה, מדינה של איתן למעמד האחרונות

 על להגן כדי להפעילו ונכונות מעולה צבאי כושר בעלת התיכון, המזרח
 והסובל בלתי־צפויות לתמורות הנתון סוער באיזור יציבות של אי אזרחיה,

 בגלל רבה, בינלאומית מיוקרה הנהנית מדינה כרוני, מחוסר־יציבות
 מדינות בעיני והנחשבת הבינלאומיים, יחסיה ומערכת הדימוקרטי משטרה

195



הממשלה ראש נאום

 שלה, המצוין האדם כוח הטכנולוגי, כושרה בזכות כמעצמה בעולם רבות
בפעם. פעם מדי ביטויים המוצאים רוחה וגודל ואומץ

 מצרי מדינאי נשא קמפ־דייוויד הסכמי חתימת אחרי קצר זמן זוכרני,
 ואני מצטט )אינני בפיו: היתה ובשורה בינלאומית בוועידה נאום ידוע

 הולכת סיני את העוזבת היהודית המדינה הדברים( רוח את רק מוסר
 לנצל הערבים על עצמי. בטחון וחסרת מובסת במדרון, גולשת ונחלשת,

 ולסגת להמשיך אותה ולהכריח עליה הלחץ את להגביר הכושר, שעת את
ומאחזיה. עמדותיה מיתר

 בשלבים" "הנסיגה על ההחלטה אחרי כיום גם נשמעים דומים קולות
 קולות אומרים והנה האלה. המאורעות שני בין רב הבדל יש כי אם מלבנון,

 שדרתה, חוט את לשבור ישראל, את להביס שניתן הוכח, הנה כי אלה
 הפעם זו ולסגת בתבוסתה להודות הציונית" "הישות את ולאלץ

הראשונה.
 להוסיף רוצה אינני הפצעים. על מלח ולזרות להוסיף היום בדעתי אין

 משמר מכל לשמור עלינו כי נזכור, אך מלבנון, הנסיגה דרך על ולהתווכח
 ישראל כי לדעת, צריכים רעתנו ודורשי האויבים ועמדותינו. הישגינו על

 עצמה את רואה ישראל ואין בלבנון, גם מוחץ נצחון אויביה את ניצחה
 בשום לא ואף עזה בחבל ולא ושומרון, ביהודה לא נסיגה של בתהליך

עמנו. כוחנו בכלכלה. לא גם אחר. מקום
 פנימית שמבוכה אסור הרי אותנו, הכריע לא חיצוני כוח שום אם

 בארץ־ישראל, השתרשות יתר של המלך מדרך אותנו יסיטו רוח וחולשת
הלאומי. כוחנו של וביצור תגבור ויתר העם, של וליכוד חיזוק יתר

 האמונה ממעמקי ולשאוב הרוח, את לחזק הוא השעה צו
 את ובמאוחד במלוכד להמשיך הנחרצת ההחלטה את - הז׳בוטינסקאית

דרכנו.
 בכלכלה גם כי לשכוח לנו אסור הכלכלי, למצבנו דאגה של אלה בימים

 עלינו איתם הקשיים עצום. פוטנציאל ולמדינתנו גדולים להישגים הגענו
 כפי עליהם גם נתגבר חולפת. תופעה הם מהשמיים. גזירה אינם להתמודד,
בעבר. והמחסומים המכשולים כל על שהתגברנו
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לחיות והזכות לדעת הזכות
(9.12.1986 בישראל, כתבי־העת של והעתונאים העורכים באיגוד דברים )מתוך

 מאות נמצאים כשבאולם היום, בפניכם הופעתי את לנצל רוצה אני ]...[
 במדינה המרכיבות הסוגיות מן אחדות בצוותא ללבן כדי עתונאים,

 התקשורת כלי לבין בכלל, והשלטון הממשלה בין היחסים את דמוקרטית
והעתונות.

 ועובדה הדמוקרטית, המדינה של מאושיותיה אחת את מהווה העתונות
 חופש ואין ביטוי חופש ללא דמוקרטית מדינה אין מאליה. מובנת זאת

 הביטוי חופש מיושם שבהם חופשית, ועתונות תקשורת כלי ללא ביטוי
למעשה. הלכה
 כללים יושמו ישראל, במדינת שאצלנו, בכך גאים להיות יכולים אנו

 יחסים שררו כלל, בדרך המדינה. של הראשונים ימיה מאז אלה חשובים
 העתונות, לבין השונות ישראל ממשלות בין הדוק פעולה ושיתוף טובים

בעתיד. גם יימשכו אלה שיחסים משוכנע ואני
 בארץ, העתונות לבין הממשלה בין ההוגנים היחסים בשל דווקא ואולם,

 מספר רם בקול ולהעלות לב בגילוי אתכם לדבר יכול שאני חש אני
מאתנו. רבים של במוחותיהם שמנקרות שאלות

 וכלי דמוקרטית, במדינה אזרח כל של בסיסית זכות היא לדעת הזכות
 - שלנו כמו מדינה ואולם תתמלא, זו שזכות לכך הדואגים הם התקשורת

 את לשאול חייבים אנו - נפשה את מבקשים שעדיין אוייבים המוקפת
 אותם הם ומה לחיות, הזכות לבין לדעת הזכות בין הגבול הוא היכן עצמנו

 חייהם את לסכן יכול מסוימות עובדות של הפירסום שבהם מיקרים
המדינה. אזרחי כלל של ובטחונם
 על שמופקדים מי על מטילה גם היא אך גדולה, זכות היא לדעת הזכות
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 של גם אך עתונאית, אחריות של חובה גדולה. חובה - העתונאים - מילויה
 אזרח גם אלא עתונאי, רק איננו העתונאי שהרי לאומית, אחריות

במדינתנו.
 המדינות בכל אלא אצלנו, רק לא - העתונות לבין המימשל בין

 לשמור רוצה המימשל אינטרסים. ניגוד לעיתים קיים - הדמוקרטיות
אותן. לפרסם רוצה העיתונות ואילו בסוד, מסוימות עובדות

 או השלטון - פחות צודק מי או יותר צודק מי של שאלה כאן אין
 הצד על תפקידו את למלא שואף אלה גופים משני אחד כל העתונות.

 כמות לציבור תספק שהיא בכך תפקידה את רואה העתונות טוב. היותר
 לעיתים שואף כשהוא גם השלטון, אך מידע. של האפשר ככל רבה

 למנוע מעונין שהוא משום כן, עושה איננו מסוימות, עובדות להסתיר
הציבור מן מידע

 מדיני ומתן משא זרות, מדינות עם מגעים אחרת: היא לכך הסיבה
 כשכל לנהל אפשרות לעיתים אין - אחרות מדינות עם ודיפלומטי

שוטף. באופן ומתפרסמים גלויים הפרטים
 .The New Diplomacy אבן אבא ח׳׳כ של ספרו את באחרונה קראתי

 מדינאי כיום ניצב שבפניהן הקשות הבעיות שאחת אבן מר כותב זה בספר
 מדיני מגע כל בעבר שאיפיינו והפרטיות החשאיות התמוטטות היא

ודיפלומטי.
 בהכרח הוא חשאי מדיני מהלך "כל אבן אבא כותב התקשורת, בעיני
 זוכה קצרה, לתקופה גם ולו הציבור, מן עובדות הסתרת וכל שלילי,

 שומרים אין שאם היא הפשוטה האמת - ואולם התקשורת״. מן לביקורת
 מדינה עם ומתן משא מנהלים כאשר סודיות, של כלשהי מידה על לפחות
להסכם. להגיע אפשרי בלתי אפילו ולעיתים קשה, יותר הרבה אחרת,

 רק להשיגו היה שניתן להסכם דוגמה הם למשל, קמפ״דייוויד, הסכמי
 התקשורת, מזרקורי והרחק בחשאי, נוהל ומתן שהמשא משום

 עוד ישנן החדשה, בעת הבינלאומית הדיפלומטיה של ובהיסטוריה
כאלה. רבות דוגמאות
 הזכות - ישנה לעתונות לדעת. הזכות - חשובה זכות יש לציבור

 חובה חוכה, אלא זכות רק ולא זכות, יש לשלטון, לממשלה, גם אך להודיע,
 היא הדבר משמעות לעיתים אם גם שלומו, את ולהבטיח הציבור על להגן
ומיד. יפורסמו העובדות כל שלא
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 של צרכיו את לספק כפולה: חובה אפוא מוטלת העתונאים עליכם
 לסכן שעלולים מפירסומים להימנע גם אך ואמין, חופשי למידע הציבור

ואזרחיה. המדינה של ושלומם בטחונם את
 תוכל שהעתונות לכך לדאוג כפולה: חובה מוטלת השלטון על וגם
 שלומם על לשמור גם אך הפרעה, כל וללא מוחלטת, חירות מתוך לפעול

 ע״י הנגרמת פגיעה כולל פגיעה, כל מפני המדינה אזרחי של ובטחונם
אחר. או זה אחראי בלתי פירסום
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בהתנדבותם גם אמנים
(12.12.1988 הכנסת, לזולת״, ״כבוד פרס חלוקת בטקס )נאום

 לרגל שלי ברכתי ואת הממשלה ברכת את לכם להביא לי הוא לעונג

 בעובדה, יש מיוחד סיפוק ההתנדבות. פרס חלוקת של השנתי הטקס
 אמני הם הלא - זוכים 1,740 מאשר פחות לא לפרס שותפים שהשנה
באמ״י. המאוגדים ישראל,

 קשות בעיות אשר המדינה, של בחייה חשיבות רב ערך היא ההתנדבות
 מתן היא ההתנדבות והחברה. הכלכלה הבטחון, בתחומי בפניה ניצבות
 מושיטים שאנו לסיוע ההדדית, לערבות היהודית, הגורל לשותפות ביטוי
 לפסוק המוחשי הביטוי היא ההתנדבות מצוקה. בעתות לאחיו איש

כמוך". לרעך "ואהבת
 ליכודנו. ובמידת באיכותנו הוא כוחנו עיקר במספרו. קטן עם אנחנו
 השאר בין ביטויה את מוצאת ומחזקת, מלכדת אחדות אמיתית, אחדות
 להיחלצות הדדית, לעזרה בנכונות בקרבנו, השוררת ההתנדבות במידת

זולתו. למען איש
 הם בחברתנו. ומעלה משכמם הם בהתנדבות, כי הוכיחו, ישראל אמני
 וכוננות לחימה בעתות ובמיוחד - צה״ל מיחידות נפרד בלתי חלק כמעט

 מה שונים. וולונטריים מוסדות של בתי־החולים, של הנוף מן חלק הם -
 המסגרת לאפשר יכולה שלא מה או המימסד, לאלה לתת יכול שלא

 המתנדבים מעניקים זה את - הישירים לצרכים מעבר - התקציבית
 להקה של אחר, או זה אמן של מוכרות פנים רואה אתה פעם לא האמנים.

 וחולים פצועים למיטות בינות או בשטח, לוחמים חבורת ליד אחרת, או זו
מתרחב. והלב בבתי־חולים,

באמנים מדובר וכאשר כלל, בדרך מוכרות דמויות הם ישראל אמני
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 הם בישראל, הציבור לכלל ומופת דוגמה משמשים שהם הרי - כמתנדבים
 החברה אושיות ולחיזוק בישראל המורל להרמת ישראל, לאהבת תורמים

 יותר, יפה יותר, טובה ארץ־ישראל והתנדבותם מעשיהם בזכות בישראל.
יותר. איתנה

 שונים, בתחומים אמנים של ציבור מגוון, ציבור מהווים ישראל אמני
 גוף מהווים הם בהתנדבותם אך - פוליטיות דעות מגוון בעלי של ציבור
]...[ ההכרה למלוא הם ראויים כך ועל ישראל, כלל למען הפועל אחד,
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זינוק לצורך נסיגה
(27.3.1989 הכלכלה, עתיד על אסטרטגית לחשיבה הפורום בפני )דברים

 לכאורה, לארה״ב. הנסיעה ובין הסולידריות כנס בין זו לסדנא בא אני
 שמדובר אלא המדיניים. לנושאים מוקדשת להיות הלב תשומת כל צריכה
 הטווח ארוך היעד להשגת חיונית ומשגשגת בריאה כלכלה שלובים. בכלים

 לעוצמה כמסד חיונית וצומחת, בריאה כלכלה ציון. שיבת תהליך - שלנו
 שלנו לדימוי חשובה בריאה כלכלה - פחות לא וחשוב שלנו הבטחונית

 בעיצומו מצויים אנו כאשר עצמנו, בעיני גם ואוסיף, וידידים אויבים בעיני
ארץ־ישראל. על אדיר מדיני מאבק של

 מעיון הסולידריות. כנס לבין זו התכנסות בין משותף קו מוצא אני
 שונים מכיוונים פתרונות חיפוש גישה: אותה בולטת זה פורום של בחומר

ישראל. כלכלת קידום בפורום החברים לכל משותפת מאוחדת, למטרה
 מדינת כי המלאכה. שלמה לא כי ההבנה על נשענת הזו ההתכנסות

 ובמימוש חוץ, כלפי בעימות הנחלה ואל המנוחה אל הגיעה לא ישראל
פנים. כלפי הציוני החזון

 ההסתדרות ע״י שנוסד אסטרטגית לחשיבה לפורום אפוא ברכותי
 המסחר ולשכות הבנקאים את גם אליו לצרף שכח שלא אך והתעשיינים,

 דיעות וחילוקי שונות השקפות יתכנו כי המבינה הסולידריות, ברוח
 לאומית כוללת להצלחה המתגייסת אך אינטרסנטיים, וגם ענייניים
ראשון. כמושכל
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באבטלה וגידול התייעלות

 הסחרור את שבלמה הייצוב תוכנית הנהגת מאז שנים לארבע קרוב
 גידול בדבר נתונים של הקשה הרושם תחת מצויים אנו האינפלציוני,

 קריאה בוקעת עבר מכל מיתון. תחושת באבטלה, עלייה בתוצר, מאכזב
הכלכלית. הצמיחה לזירוז

 הבראה בתהליך מערכות, שידוד של בתהליך מצויים שאנו לשכוח אסור
 בתוצר איטי גידול של התוצאה את רבה במידה המסביר במשק, המתרחש

באבטלה. הגידול של כשלעצמן, המכאיבות, התוצאות ואת
 ניתן כי המגלים וחברות, מפעלים מאות התייעלות של בתופעה מדובר

 נכון )וזה העובדים מספר צמצום תוך להגדילו ואף הייצור היקף את לקיים
 אך למפוטרים המכאיב הייעול, מתהליך להירתע אין המשק(. תחומי בכל

 הלאה ולצמוח רגליהם על לעמוד המבריאים למפעלים אמיתי סיכוי היוצר
 חדשים מפעלים צמיחת ולזרז להתאמץ יש כמובן, בריאה. תשתית על

העבודה. לכח החדשים והמצטרפים המובטלים את יקלטו אשר
 יש כי ברור, תפקידכם. זהו לענות, לי לא - לצמיחה לסייע בדיוק איך
 להיחפז לא שכל, בשום זאת לעשות שצריך ברור אחת. מתשובה יותר

 והגידול ההתייעלות עקב שנוצר החברתי הלחץ משום שגויים בפתרונות
באבטלה.

 הקריטריון בקביעת מתלבט אסטרטגית לחשיבה שהפורום מבין אני
 לבדוק צריך ושלאורו ישראל כלכלת לחתור צריכה שאליו היעד, המנחה,
המדיניות. אמצעי את ולשפוט

 סיוע על לוותר שנוכל כך כלכלית לעצמאות להגיע השאיפה מובנת
 התפוצות ליהודי לאמר שנוכל וכך שלנו הבטחון מערכת לקיום אמריקאי

 חינוך עצמן, בתפוצות וציוני יהודי לחינוך תרומותיהם שיפנו מוטב כי
לעליה. היהודים שיכשיר

מארה״ב והסיוע המגבית

 ומסייעים סייעו העולם יהודי בצדק. שלא עצמנו נייסר שלא ראוי ואולם,
 המהגרים וחולים זקנים לעתים כל, חסרי עולים אלפי לקלוט בידינו

 את המקיימת ישראל זולתי בפניהם פתוחה דלת ואין מוצאם מארצות
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 הישראלי של החיים לרמת תורמים אינם המגבית כספי השבות. חוק
 המיסים משלם לכספי מתוספים המגבית כספי מיסים. והמשלם העובד

 לעולים ורפואה חינוך עבודה, מקומות מגורים, צרכי בסיפוק הישראלי
עצמם. לפרנס יכולים ואינם כל בחוסר הבאים

 לקיים אינטרס לאמריקה ארה״ב. מממשלת לסיוע באשר בזה, כיוצא
 בעלות כל מבין שלה. הברית בעלות עם ואמינה חזקה בטחונית מערכת
 אין עצמה. כלפי כל קודם ביותר התובענית היא ישראל ארה״ב של הברית

 לצורך אזרחיה על ישראל מדינת שמטילה והאישי, הכלכלי לנטל ורע אח
 ארבעה ופי עצמה מארה״ב שלושה פי - שלה הבטחון מערכת קיום

 שהם דולר מיליארד 1.8 ארה״ב. של האחרות הברית מבעלות ושמונה
 ההוצאה מכלל רבע רק מהווים מארה״ב השוטף הבטחוני הסיוע

שלנו. הבטחונית
 מדי מוציאה שארה״ב דולר, מיליארד ו50כ־ מהווים אירופה, במערב

 אירופה מערב הגנת על הבטחונית ההיצאה מכלל כמחצית בשנה, שנה
שם(. המוצבים אמריקאים חיילים אלף 300מ־ יותר )וגם

 אך לשנה. דולר מיליארד 1.2 של כלכלי סיוע גם לכאורה מקבלים אנו
 לכיסוי עצמה באמריקה נשאר הכל אלינו. מגיע אינו אחד סנט זה מסיוע
 שלאחר בשנים מארה״ב לרכש בטחוני סיוע בגין והריבית החוב פירעון

 נושאות הלוואות של בצורה בזמנו שניתן "סיוע", הכיפורים. יום מלחמת
ריבית.

 ומיסוד הלוואה במקום מענק של בצורה השוטף הבטחוני הסיוע מיסוד
 הבטחוני הסיוע חובות של הפירעון להיקף שיתאים כך הכלכלי, הסיוע
 בביקור אסטרטגי פעולה לשיתוף ההסכם על ההחלטה עם הושג בעבר,

 מהותיים דיעות חילוקי רקע על וזאת, .1983 בסתיו בוושינגטון ראה״מ
 רייגן תוכנית )דחיית הישראלי-ערבי הסכסוך של המדיני הפתרון צורת על

 באמנה רשמי אופי קיבל האסטרטגי הפעולה שיתוף (.1982 מספטמבר
 למרות ושוב, ובוושינגטון, בירושלים האחרון העצמאות ביום שנחתמה

הסכסוך. ליישוב האמריקאיים הרעיונות לגבי הסכמה אי קיום
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תעסוקה פתרונות היעד:

 ללחץ החוששים או המיחלים מבינינו אלה כולל כולנו, זאת שנזכור חשוב
עמדותינו. את שנשנה לכך שיגרום ובטחוני כלכלי אמריקאי

 פי על ובראשונה בראש ונבחנת מכוונת להיות צריכה הכלכלית הצמיחה
 העליה פוטנציאל למיצוי הן ישראל. של אוכלוסייתה להגדלת תרומתה
 תעסוקה אצלנו הגדל לדור לאפשר הן התעסוקתיים, הכלכליים, בהיבטיו
המקצועיות. ושאיפותיו כישוריו את ההולמים ופרנסה

 צריכים כאן כי בכך, להכיר צריך העיקרי. והקריטריון הלאומי היעד זהו
שלנו. הכלכליות במערכות והתיקונים השינויים עיקר לבוא
 מדי הנוספים שלנו הצעירים במיוחד. קשה אתגר לפני כאן עומדים אנו

 מבקשים שאנו בחו״ל היהודים מכך יותר ועוד העבודה לכוח בשנה שנה
 בהשוואה הגבוהה ההשכלה ברמת בולטות הקבוצות שתי - שיעלו

 הכלכלה צריכה שעבודה האוכלוסיה זו העולם. שבמדינות למפותחות
תעסוקה. פתרונות למצוא הישראלית

 מסקנות להתגבשות ומקווה ופוריים ממצים דיונים לכם מאחל אני
 בריאה כלכלה של המשותף היעד להשגת מחדש, לזינוק אותנו שיוליכו
 את לבסס ניתן ושעליה היהודי לעם שואבת אבן המהווה וצומחת
לנו. נכונו שעוד במאבקים והבטחונית המדינית עוצמתנו
 האטה נתוני של הרושם תחת עומדים אנו כי דברי בראשית ציינתי

 התייעלות של המבריא התהליך תוצאות היתר, בין זו, באבטלה. וגידול
 זינוק לצורך כ״נסיגה זאת לנצל שנשכיל מקווה אני מערכות. ושידוד

.”Reculer pour mieux sauter” הצרפתי הביטוי כמאמר מחודש״
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הרוח ועולם המעשה עולם
(19.6.1990 רמת־גן, בר־אילן, באוניברסיטת כבוד לשם דוקטור קבלת בטקס )נאום

 בר־אילן, אוניברסיטת ראשי לפניכם, הזה הערב אני ניצב ונפעם )רגש
 רוחני מעמד על הלב מעומק לכם ומודה סטודנטים מורים, פרופסורים,

 לשם "דוקטור של הנכבד בתואר אותי מזכים אתם שבו זה, נפש ומרומם
כבוד".
 הרוח של מעט במקדש הנערך זה, במעמד להשתתף לי הוא רב כבוד

 ברחבי לפניה הולך ששמה בר־אילן, באוניברסיטת היהודית, והתרבות
 זה, טקס ישראל. ממשלת כראש דברים ולשאת היהודיות, התפוצות

 ולאומה, למדינה אלה לא־קלים בימים עידוד מקור לי משמש זה, מעמד
הממשלה. בראש לעמוד הכבדה המעמסה כתפי על הוטלה שוב כאשר

 בעיות של ארוכה שורה מול המדינה ניצבת לעצמאותה 43ה־ בשנה
 את אזכיר אם די ביותר. רציניים וטיפול התמודדות המצריכים ונושאים

 המשק קשיי עם וההתמודדות העליה קליטת והשלום, הבטחון ענייני
החברה. אושיות וחיזוק והכלכלה

 קיומנו לעצם האיומים חמורים מנשוא; המעמסה כבדה - לכאורה
 לו שאמונה מי ואולם והבעיות, הקשיים כל על להתגבר יכולתנו ולעצם

 רבים מה יודע מעטות, לא שנים לפני אך היינו היכן שזוכר מי בלב,
 של כיוון חיובי, הוא הכיוון כי יודע ההתקדמות, גדולה מה ההישגים,

התקדמות.
 אל - אנחנו לא - הם יגיעו אם גם בנו, יקנאו בעתיד שדורות בטוחני

 טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה אמרו: חז״ל והנחלה. המנוחה
 הדור העשיה, דור כי למהז כך וכל הבא". העולם חיי מכל הזה בעולם
 אופיה על חותמו את שיטביע הוא ומעמדה, המדינה של דמותה שיקבע

להבא. המדינה של
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 לרעיון נאמנות של יתד קבעתי שם המעשי, במישור שקוע אני חיי רוב
 עם יחד נאבקתי זרים. מעול וארץ־ישראל ישראל עם שחרור של העיקרי

 העם של רובו וריכוז המולדת אדמת על ריבונותנו חידוש למען רבים
 שהגעתי עד שונים בתפקידים המדינה את שרתתי בארץ־ישראל. היהודי
 פוסקת, בלתי פעילות של מתחום ישראל. ממשלת ראש לתפקיד הלום,

 פנאי בלי כמעט והכרעות החלטות שמחייבים סוערים ציבור חיי של
 וביראה, בהכנעה בזכותכם, היום, נכנס הנני שני, והרהור מספקת למחשבה

בר־אילן. ששמו התרבות למשכן לאקדמיה, התורה, להיכל
 המחשבה לעולם המעשה עולם בין הקשר מן יש הזה המעמד בעצם

 גדול לכבוד וזוכה והמדינאות הפוליטיקה איש אליכם בא הנה והרוח.
 חשיבה שבין לקשר מזו טובה המחשה היש וחינוך. השכלה של בעולם

 לשעה ולו האוניברסיטאי, התרבות לשדה נכנס כמוני אדם כאשר ועשיהי
זה? את זה המשלימים עולמות שני על ללמד כדי בכך אין כלום קלה,

לעם אמין מצפן

 לפעמים ספקות. ולהעלות שאלות לשאול באוניברסיטה, החיים טעם
 החברה. מחיי ומנותקת מלאכותית תיראה זאת מחשבתית התעסקות

 הפסימיות על שלה, הקשות השעה בעיות על היום, של בישראל ודווקא
 ולמתן הרוח לריענון העם זקוק בציבור, ניכרים חלקים בקרב המנשבת
 השכלה להקנות רק לא הוא האוניברסיטה תפקיד לפיכך, ברורות. תשובות

 התהיות למרות כן, על הזהות. את ולחזק הנשמה את למלא אלא גבוהה,
 את לגבש גם חיוני האוניברסיטאית, המסגרת בתוך שעולות והשאלות

 מצפן לשמש האוניברסיטה על הציבורית. והנחישות המוצקות, הדעות
 משלבת בר־אילן אוניברסיטת היום. של ישראל במדינת היהודי לעם אמין
 הרוחני. החוסן וביצור מקצועי כושר הקניית המטרות: שתי את היטב

 ביותר, הרם התואר את מקבלים שהיום הדוקטורט, בעלי הסטודנטים
 למען השליחות את ולבצע אחריות לקחת החברה, אל לצאת יצטרכו

והארץ. העם
 למסורת הישראלית הלאומיות בין השילוב כי ספק, לכל מעל ברור היום

 במרכז להימצא חייב - הפוליטי במישור והן העקרוני במישור הן היהודית
בארץ. הציבוריים החיים
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 נחשפים כפייתיות ואידיאולוגיות מאובנים חשיבה הרגלי שבהם בימים
 הלאומית הרוח מתבלטת ואנוש? מוסרי תוקף כל ונעדרי טעם כחסרי

 ברחבי והתיישבות המונית עליה וחיוניותה: רעננותה במלוא הישראלית
 ותחושת ישראל, מסורת לטובת התרבותי באקלים שינוי ארץ־ישראל,

 של תופעות נוכח השאר, בין המתחזקת, שורשית, יהודית זהות
 ישראל עם כולו. ובעולם המזרח־תיכוני במרחב ישראל ושנאת אנטישמיות

 האתגרים מול כוח תעצומות ושואב שלו העצמית התודעה ממדי אל חוזר
הבאים. בימים לנו מחכים שעוד והסכנות

 באין גם - מירבית פנימית אחדות הכוחות, כל גיוס שוב מצריכה זו רוח
 איש כיבוד והגידופים, ההשמצות כל הפסקת - לאומית אחדות ממשלת

אחיו. את
 אחד לרגע ולו נשכח אל הלגיטימיים, הפוליטיים הדעות חילוקי למרות

 לפני ואולם שכנינו. עם בשלום רוצים כולנו אחד, לעם בנים כולנו כי
 עדיין ישראל. עם בתוך אחווה פנימי, שלום דרוש השכנים, עם השלום
 מדינת נגד האיומים רבים עדיין לכלותנו, שרוצים אוייבים אנו מוקפים

 מלאכתן העושות בטחון, זרועות לנו יש חזק, צבא ב״ה לנו יש היהודים.
 אזרחי על ומגינות זממם את מלבצע שונאים מרתיעות ולילה, יומם נאמנה

ובחיל. ברוח חזקים חזקים, להיות עלינו ישראל.
 יש לרוח. המעשה בין פנימית אחדות נוספת: אחדות כיום לנו דרושה

 בכל מצויינים מעשה אנשי של ומרשים גדול מספר בדורנו ישראל לעם
 והסתעפויותיה, ענפיה על בכלכלה במדע, בבטחון, החיים: תחומי

 הולכת שרמתו מעולה מקצועי ידע רק לא שלנו ולאנשים בפוליטיקה.
 כל - להתקדם לעשות, לבצע, גדולה נכונות של מסורת גם יש - מעלה
ופעילותו. התעניינותו ובשטח בתחומו אחד

 חסרה - ותושיה ועתיר־ידע רב־כוח דור אותו שלכל הרגשה יש אך
 הממריצה, המחייבת, ההכרה את המזינה פילוסופית, רוחנית תשתית
והמדינה. העם ולחיזוק לקידום לאות ללא לחתור

 לו שיתן הרוח, למרכיב משווע ובגולה בארץ הקיים החזק היהודי הכוח
והכפירה. ההיסוסים הספקות, ים בפני לעמוד נפשית ויכולת חיזוק

 היהודית, והפילוסופיה ההיסטוריה בהיכלי המהלכים הרוח, אנשי
 המשק, הפוליטיקה, הבטחון, אנשי עם אחד שכם בחזית להתייצב נדרשים

 הדרך. את להם שיאיר התורה, לנר זקוקים המצחינים אנשינו וכר. המדע
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בנמצא. כזה דבר אין ואבסולוטי, מונוליטי למשהו מתכוון אינני
 מהות יהודי, תוכן של ברכה לגשם משוועת שלנו האדם כוח קרקע אך

 מילוי של ביותר החיוני התפקיד למלא נקראת שלנו האקדמיה יהודית.
הלאומי. בפסיפס החסרה משבצת אותה

 משקיעה שהיא המאמץ על מיוחדת לברכה ראויה בר־אילן אוניברסיטת
 ותהיות: שאלות נתעוררו זו, אוניברסיטה שקמה שעה כי זכורני, זה. בכיוון
 המוסד דתי־לאומיי אופי בעל אוניברסיטאי במוסד צורך יש מה לשם

 בהישגיו - בעדו מדבר בלבד, שנים 34 כתום מצויים אנו בו הזה, הנהדר
 באישיותם משלבים מהם שרבים תלמידים, של דור בחינוך בתורה, במדע,

 דגול, מנהיג של שמו הנושא המוסד, נבנה יסודם שעל האידיאלים את
 למדינה מאודו בכל ששאף ז״ל, בר־אילן מאיר "המזרחי", של מנהיג

בארץ־ישראל. יהודית
 הרוח את נגייס הבה - יהודי וצבא יהודית מדינה לנו שיש ועתה
היהודי. העשייה כוח של לעזרתו היהודית

 ומברך כבוד" לשם "דוקטור שבהענקת הכבוד על שוב לכם מודה אני
 מכשרונם שיתרמו - כבוד לשם ולא - הדוקטור תואר מקבלי כל את

והמדינה. העם למען ומרוחם
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בסמים במלחמה צעדים
(25.9.1990 החיים״, סף ״על הסרט של הבכורה בהקרנת )דברים

 למסורת בהתאם יפים, הכיפורים ליום השנה ראש שבין הללו הימים
 הבכורה להקרנת זו, התכנסותנו את לנצל מבקש אני נפש. לחשבון ישראל,

 בקרב בסמים במלחמה לסייע המיועד החיים", סף "על הסרט של
 במאבק אחדים ציוני־דרך על תש״ן, שנת בסיום לעמוד, כדי בני־נוער,
הזה. והקשה הממושך

 היוזמה, על ההסברה ולמרכז בסמים למלחמה לרשות אודה תחילה
 את ימלא שהסרט מקווה ואני הביצוע, על הישראלי הסרטים ולשירות

ייעודו.
 בסמים במלחמה חשובים צעדים נעשו האחרונות השנים בשלוש
 את להזכיר עלי הממשלה, מטעם הנושא תיאום על כמופקד בישראל.
 - ובהווה בעבר זה בתחום שונים ממשלה משרדי של המסורה עבודתם

 והעבודה הבריאות משרדי המניעה, בתחום והתרבות החינוך משרד
 באכיפה, והמשפטים המשטרה משרדי והשיקום, הטיפול בתחום והרווחה
 שביעות שיביע אחרון אהיה צה״ל. בתוך בהתמודדות הבטחון ומערכת

 הן אלה, בשנים והושג שנעשה ממה גם נפשי", עליך "שלום בחינת רצון,
 דומני אך לפעול; החלה מאז והן בסמים למלחמה הרשות הקמת לקראת

 קפיצת־מדרגה וסביבה, הרשות בעזרת אלה, בשנים שחלה ספק שאין
 במאמץ הן במודעות, הן המתבטאת לנושא, הממלכתית בהתיחסות

היא. זוטרתא מלתא ולאו בתקציבים, והן בשטח
 רשות את אחדות פעמים לרתום הצלחנו השאר בין למודעות, באשר
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 להנהלתה. להודות יש כך ועל זה, בנושא תוכניות או שידור לימי השידור
 בהתאם - תגבר בטלוויזיה, גם שאת וביתר ברדיו הפעולה, כי מקווים אנו

 השנה. השידור רשות תקציב אישור עם הממשלה שהביעה למשאלה
 מרכז החינוכית. לטלוויזיה באשר גם להביע מבקש הייתי דומה משאלה

 של אחד פן מייצג היום של והסרט לכך, בקשר בתחומו עושה ההסברה
פעילותו.

שיקום אכיפה, מניעה,

 ביותר והחסכוני הבריא היעיל, האמצעי את במניעה רואים הכל כמעט
 ניצלה ניצל, - הסם ברשת נפל שלא מי הדברים, מטבע בסמים. במלחמה
 את להגביר החליט החינוך משרד כי שמח אני סביבתו. וניצלה משפחתו
הרשות. עם בתיאום זה בעניין פועל והוא בבתי־הספר, זה בתחום ההדרכה

 ישראל משטרת בסמים. המלחמה של נוספת זרוע היא האכיפה
 תינתן כי מקווים ואנו זה; בתחום המאמץ על אמונות הכללית והתביעה

 מתאימה, בענישה לצורך בתי־המשפט, ובתוכם הגורמים, כל על־ידי הדעת
בצווארם. תלוי נקיים שדם סמים סוחרי של ובמיוחד החוק, שמאפשר כפי

 מנת שהוא הסבל והשיקום. הטיפול תחום הוא ביותר הקשה אולי
 יוצא והלב ישוער, בל הוא ומשפחותיהם לסמים המכורים של חלקם

 בן של אכזרית מציאות מול העומדים ולילדים זוג ובנות לבני לאמהות,
 לטיפול האמצעים הרחבת של בתהליך מצויים אנו בנגע. שנפגע משפחה

 לכך בקשר הארי. את משביע הקומץ אין כי לציין עלי כי אף ולשיקום,
 שאנו הטיפוליות, הקהילות את והן בישובים הפעילות את הן לציין עלי

 אי״ה יהוו הן מהן; שתיים פתיחת על הקרובה בתקופה לבשר מקווים
 רחוקה. הדרך ועדיין - הקיים המצב לעומת משמעותי שיפור תחילת
 שהתגייס הפיס, מפעל של סיועו את לטובה לציין מבקש אני זה בהקשר

ועוד. מבנים בהקמת לעזרה
 התקציבים משמעותית הוגדלו השנה תורה. אין קמח אין אם ולבסוף,

 מסמנים הם אך הצרכים לכיסוי מגיעים הם אין בסמים. הפעולה בתחום
 בסמים למלחמה הכנסת לוועדת תודה להכיר יש כך על לטובה. שינוי

של השונים בתחומים לאות ללא הפעילה עלי, עובדיה ח׳׳כ בראשות
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 השרים לוועדת וכן האוצר, למשרד וכמובן הכספים לוועדת המאבק;
העזבונות. כספי לחלוקת
 יצדיקו התוצאות אך במלחמה, צעדים נעשו התחלתי: באשר אסיים
 לכך נבלמה. לפחות הנגע התפשטות כי נחוש כאשר רק סיפוק תחושת

 תמשיך בסמים למלחמה הרשות לאות. ללא לפעול ועלינו הגענו, לא עדיין
ולתאם. לדרבן

2 ו 2



עליהוארץ־ישראל

 עשיתי מה יום־יום: עצמו לשאול חייב עיוני "כל
 בכלכלה, כבטחון, ארץ־ישראל: למען היום

 - בחינוך למשק, נדבך בהוספת לבנה, בהנחת
 במשיכת - בעליה גלויות, במיזוג המתנו, בהעלאת

 יד בהושטת - בקליטה מהגולה, חדשים כוחות
 מקומו המחפש החדש לעולה ועוזרת חמה

בתוכנו".





וארץ־ישראל עליה

העם ובתוך העם בראש
(11.12.1983 תל־אביב, התרבות, בהיכל האצ״ל לוחמי במפגש )דברים

 של הזו המופלאה החוויה את לנו שהעניקו על זה ערב למארגני מודה אני
 קרבות של רבים, נגד מעטים מלחמת של ולילות ימים אותם עם מפגש
גדול. חזון למען במלחמה השמחה של תקווה, חסרי נראים שהיו

 בין הגשר את בשבילנו ובנה שסימן האיש זה בערב לנו חסר אמנם
 ומלחמת ',30וה־ ׳20ה־ בשנות בית״ר, ראש ז׳בוטינסקי, זאב של התקופות
 של הקשה המדינית והמלחמה ׳40ה־ בשנות הלוחמת המחתרת

 שנות - מכן ולאחר ׳70ה־ ותחילת ׳60ה־ ׳,50ה־ בשנות האופוזיציה
 שרשרת יוצק והקשר, הגשר הוא כאשר ישראל, ממשלת בראש העמידה

 בשלבים שבנה האיש בגין, מנחם הריהו - האלה התקופות כל בין הזהב
 היהודים במדינת השלטון פיסגת ועד הנוער מתנועת - הסולם את אלה

 אתנו יהיה עוד שהוא בטוח ואני הערב לנו חסר הוא והעצמאית. החפשית
רוחו. וגודל מכוחו לנו ויעניק רבים ימים

 הזדהות של רוח, התרוממות של שעות הרבה לנו העניקה הגבורה" שנת
 האווירה ועם מאתנו, אחד כל של בחייו ביותר היפים הרגעים עם

 כך לשם לא אבל ולחזון. לאידיאלים גמורה התמסרות של המרוממת
 העבר בזכרונות לשקוע לא שהרי - הגבורה שנת שלנו בלוח נקבעה

 אתה מחליש. לעתים זה רוצים. אנו ובגעגועים באהבה עליהם ולהתרפק
לא. ועתה - ויפה טוב הכל היה שפעם מוטעית, ולמסקנה להפרזה מגיע

בנפש והיפה הטוב ומכלול שבעיסה השאור כל את להפיק רוצים היינו

 מלחמת צויינו שבה הגבורה", כ״שנת נקבעה ישראל למדינת 35ה־ העצמאות שנת •

 בגיטאות המרידות ישראל, ומערכות העצמאות מלחמת המדינה, קום לפני המחתרות

 העולם במלחמת הברית בעלות בצבאות היהודים והחיילים הפרטיזנים מלחמות ובמחנות,

השניה.
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 למען ההווה, למען - ההם בימים שנתגלו כפי - המסור הלוחם האדם,
 בעבר גם הכל, ככלות שאחרי מדינתנו. וקידום חיינו שיפור למען העתיד,

 חולשותיהם עם ודם, בשר שהננו, כפי היינו שרת. מלאכי כולנו היינו לא
 החיובי את עלינו וכפה מלמעלה עלינו שהקרין משהו היה אך וליקוייהם.

 גם לפעמים שהוא המשני, השולי, את מאתנו אחד בכל הדחיק וזה והנעלה
והחיובי. הטוב כל את והעלה והבליט שלילי,

 אלה כל המשפטים, הגרדום, עולי הנפש, ומסירות הגבורה של החוויות
 ראויים להיות ולהתעלות, הקטנוני האגואיזם ביוון מלשקוע מאתנו מנעו

החרות. מלחמת של הלפיד נושאי בין
 - השתנה שמשהו לנו נדמה מלחמה, אותה ממשיכים אנו כאשר היום,

 אולי לא. - השתנינו? האם למעלה. ועולה צץ למטה שהודחק שמה
 אנו בחיים, נותרנו אשר ואנו קדימויות. - העדיפויות סולם השתנה

 לחדש חייבים - לחמנו עבורן האידיאות של לנצח עבדים עצמנו מרגישים
 להיות רוצים אנו אם כי ולזולתנו, לעצמנו ולומר עדיפויות סולם אותו

 למסירות הקדימות את לתת מצב בכל עלינו - ליעדינו לעברנו, נאמנים
 שלטון, תאוות שווא, מקסמי - חולפים הבלים אחרי לריצה ולא לעניין

 ללחום שזכינו עלינו, ועוכרים. המקלקלים הבלים אלה וכדו׳. קריירה
 הדגל את לשאת - ההקרבה לפיסגות שהגיעו וחברים אחד, עם ולשרת

 לקיים - והחזון הרעיון עם המלאה ההזדהות דגל טהרו, על וללחום הזה
ולהטיף!

 ולמענם גדלנו עליהם לעקרונות הצעיר הדור חינוך שניה: ומשימה
 כבר אנחנו כי די, נאמר לא פעם ואף - ונשכנע נטיף נסביר, נספר, לחמנו.

 תנועתנו. לשערי אותם שנביא בכך, נסתפק ולא אחרינו. יבואו והם זקננו
 וההזדהות והמסירות הלחימה רוח לשרור לשלוט, צריכה התנועה בתוך גם

ההם. הימים של המלאה
 והיום אז מלחמתנו בצדקת ההכרה את להנחיל עלינו שלישית: ומשימה

 אווירה נוצרה בארצות־הברית. לידידינו וראשונה ובראש בעולם לידידינו -
 עוד יש לומר: נוהגים אנו אך הדדית. והבנה הקשבה של ידידות, של חמה

 ותוכן טעם על בעצם גבולות, על ארץ־ישראל, על - בינינו דעות חילוקי
 במיטב הרף, ללא ולשכנע להסביר עלינו בארץ־ישראל. חיינו ובטחון
 שקט בלב ונוכל שלנו את ונשיג - הכרתנו בלהט אמונתנו, בעומק כוחנו,
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 ללכת והמכשולים, הקשיים עם להתמודד במבחנים, לעמוד בטוחה וברוח
ולנצח. - העם ובתוך העם בראש

 עוד המלאכה חברתית. בטחונית, מדינית, מבחינה הושג כבר הרבה
 עם למען הנצחונות שרשרת את לחשל נמשיך בה, נתמיד אם מרובה.
ארץ־ישראל. למען ישראל,
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ברית־המועצות יהודי מלחמת
(23.1.1985 בכנסת, )דברים

 כיהודים לחיות זכותם למען ברית־המועצות יהודי של ומלחמתם ^בלם
 בני של מחייהם נפרד בלתי לחלק נהפכו בארץ־ישראל למולדתם ולחזור

 ישראל. במדינת ובראשונה ובראש תבל, ארצות בכל היהודי העם
 לדרוש המעזים בברית־המועצות, היהודים אלפי של האמיצה מלחמתם

 סייגים וללא באכזריות המפעילה טוטליטרית במדינה בגלוי, זכותם את
 מחייבת זאת מלחמה פיה, את להמרות שמעז מי כל נגד המדכא כוחה את
 כדי המדינית, ותושייתנו יכולתנו כל את כוחנו, כל את לגייס כולנו את

 אחינו כי לברית־המועצות ולהוכיח לחרות, הלוחמים לימין לעמוד
הקשה. במאבקם לבדם אינם שם היהודים
 בגלל לגיהינום נהפכו שחייהם ונשים, גברים של פוסק הבלתי סבלם

 במדינות לתמיכה ונכונות הזדהות רגשות מעורר למולדתם, לשוב רצונם
 המוסר בעקרונות מאמינים חרות שוחרי אנשים התרבותי. בעולם רבות

 מסורבי־העליה עם להזדהות כדי קולם את מרימים האדם, ובזכויות
ואסירי־ציון.

 הדיכוי ושלטונות החופשי, בעולם הקהל דעת בין זה בעימות
 ומורדות. עליות של ושפל, גאות של שונות תקופות היו הסובייטיים

 וארגונים קבוצות ושל ישראל ממשלת של ביזמתם עבר, הזה העימות
 הזה המאבק החל ומאז הבינלאומית, המדינית לזירה רבים, יהודיים
 ממשלות רבים, מדיניים גורמים הרגישו השמש, לאור בגלוי להתנהל
 ולהביע להתערב להגיב, חובה בעולם, שונים והומניים פוליטיים וארגונים

 המדכאים נגד ומחאתם זכותם למען הנאבקים עם הזדהותם את
 בברית־המועצות. היהודי העם של הלאומיות זכויותיהם את והמקפחים
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 הם האחרונים בימים חולמיאנסקי אלכסנדר אסיר־ציון של וסבלו ייסוריו
כולנו. את המקוממת הזאת, הדרמה של לדוגמה קטע

בארה״ב הקהל דעת

 לוחמי של זעקתם חדרה השבעים שנות והתחלת הששים שנות בסוף
 של רבים חוגים והקיפה לארצות־הברית בברית־המועצות ואסירי־ציון

 מדינאים, אנשי־רוח, ולא־יהודים, יהודים זו. חופשית בארץ הקהל דעת
 נגד למחאתם ביטוי ונתנו קולם את הרימו החוגים, מכל דגולים אישים
 שגילויי הדבר, טבעי בברית־המועצות. יום יום המתבצע המשווע העוול

 ולקונגרס. למימשל האמריקאית הקהל מדעת הגיעו וההזדהות המחאה
 החקיקה נשק את הפעילו ובית־הנבחרים, הסנאט חברי דגולים, מדינאים

 לחוק תיקון הקונגרס קיבל 1973 בשנת רוסיה. יהודי של זכויותיהם להגנת
 ג׳קסון־וניק", "תיקון בשם הידוע התיקון, למערב. מזרח בין למסחר הנוגע
 לבין אחרות מדינות עם ארצות־הברית של המסחר קשרי בין זיקה קבע

 של ההגירה זכות בשאלת המדינות אותן על־ידי הננקטת המדיניות
 לתוך ומדיניים מובהקים כלכליים אינטרסים הכנסת על־ידי אזרחיהן.
 הנושא נהפך האמריקאית, הקהל דעת של מתמדת והתססה הזה העימות

 מזרח בין היחסים ממסכת לחלק ברית־המועצות יהודי מלחמת של
למערב.

 עם יחסים להפשרת להגיע שכדי הבינו, ברית־המועצות שלטונות
 חלקית ולפתוח היהודים האזרחים של סבלם על להקל להם כדאי המערב,

 היציאה ממדי הגיעו אלה בשנים ואכן, ארצם. של היציאה שערי את
 בזה היה אבל בכך, הסתפקנו לא לרבבות. מברית־המועצות השנתית

 רב זמן ארכה לא פתיחות־מה של זו תקופה העבר. לעומת רציני שיפור
 התרבו ברוסיה, היהודי העם על הברזל מסך ירד שוב האחרונות ובשנים

 שערי כליל ונאטמו והגזירות המאסרים גלי גאו הקשיחות, גברה הרדיפות,
 הסוכנות ישראל, מדינת נפסק. לא הבינלאומית בזירה המאבק אך היציאה.
 לבל המתמידים ממאמציהם הרפו לא רבים, יהודיים וארגונים היהודית

 פעילותה לרגע. אף הבינלאומית ההתעניינות מבמת זו חיונית בעיה תרד
 במאבק ידידותיות ממשלות לשתף במאמץ התרכזה ישראל ממשלת של

זה. צודק
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 את והמבטאת בארצה הקהל לדעת הרגישה ארצות־הברית, ממשלת
 של לסבלם רבה הבנה גילתה האמריקאי, העם של ועקרונותיו רגשותיו

 וגאולתם. שחרורם למען לעשות נכונות ואף ברית־המועצות יהודי
 לסעיף ניתנה וברית־המועצות ארצות־הברית של היחסים במערכת
 שתי נציגי בין חשוב מיפגש ובכל מיוחדת, חשיבות האדם" "זכויות

 אסירי־ציון של זעקתם את ארצות־הברית נציגי מעלים מעצמות־העל
 עלה זה שנושא הראשונה הפעם זו הסובייטית. המדיניות לשינוי ותביעתם

 המדינה מזכיר שקיימו בז׳נווה, הפיסגה בשיחות ומפורטת מקיפה בצורה
 בהמשך ויעלה ישוב זה שנושא לנו הובטח גרומיקו. החוץ ושר שולץ

 שתי בין היחסים ולשיפור להפשרה להגיע שמטרתן השיחות,
 מברכים ברית־המועצות ויהודי בעולם היהודי והעם ישראל מעצמות־העל.

ארצות־הברית. ממשלת של זו ברוכה יזמה
 המסקנה את ויסיקו יבינו ברית־המועצות ששלטונות מקווים אנו

 לא היהודים אזרחיהם כלפי במדיניותם משמעותי שינוי שבלי הנכונה,
 רוסיה כלפי ועמדתה יחסה את האמריקאית הקהל דעת תשנה

 יש החופשי שבעולם היטב, יודעים ברית־המועצות מנהיגי הסובייטית.
החוץ. ומדיניות הקהל דעת בין ישיר קשר

 להסתפק צריכים אינם בעולם היהודי והעם ארצות־הברית יהודי
 את לרגע ואף להחליש ולהם לנו וחלילה זו, מעודדת בתופעה

 להוכיח כדי המלחמה, את להגביר יש להיפך, הזאת. מלחמת־קודש
 שערי את לפתוח מדיניותה, את לשנות מוכרחה היא כי לברית־המועצות,

 מנהיגי את לעודד כדי - אחר ומצד אסירי־ציון, את ולשחרר היציאה
 במערכה בשלבם כי יידעו, למען כוחם את ולחזק ארצות־הברית

 גברים של מיליונים לימינם עומדים הזה הצודק המאבק את הבינלאומית
 ואילו האנושית. בתרבות והצודק הנעלה הטוב, כל את המייצגים ונשים

 בין המיוחדים היחסים במערכת ומעודד נוסף פן זהו בישראל, עבורנו,
הזה. הפן את לטפח נוסיף ואנחנו לישראל, ארצות־הברית
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הבינלאומית הוועידה רעיון

 מגעים על ידיעות התפרסמו מעצמות־העל שתי בין השיחות במסגרת
 המימשל עמדת לנו ידועה המזרח־התיכון. בנושאי אמריקאיים־סובייטיים

 ועידה על הסובייטי הרעיון את השולל ארצות־הברית, של הנוכחי
 בתוקף מתנגדת ישראל במזרח־התיכון. השלום בעיות לפתרון בינלאומית

 שר באוזני ואף רבות פעמים זו להתנגדותה ביטוי נתנה היא זה, לרעיון
 אלא תועיל לא כזאת שוועידה בדעה, אנו גרומיקו. מר הסובייטי החוץ
 ברית־המועצות של העויין יחסה לכך, נוסף באזור. השלום לסיכויי תזיק

 אנחנו זאת, עם הזה. בתהליך להשתתף זכות כל ממנה שולל לישראל
 אזורנו, בענייני מעצמות־העל בין המגעים אחרי בדריכות תמיד נעקוב
 היו לא מהם כמה ואשר קודמות בשנים שנעשו שונים נסיונות בגלל

 שלא להניח יסוד לנו יש המימשל עם הנוכחיים מגעינו יסוד על לרוחנו.
 לפתרונות ותתנגד מתנגדת ישראל דומים. נסיונות בפני בעתיד נעמוד

גבנו. מאחורי חיצוניים גורמים על־ידי המתגבשים מיובאים,
 בין וביחסים הבינלאומי באקלים ושיפור הקלה כל על מברכת ישראל

 כך, על לעמוד האמריקאי למימשל קוראים אנחנו מעצמות־העל. שתי
 הנוגע בכל מדיניותה לשנות נכונותה את במעשים תוכיח שבריה״מ

 לתבוע במינה ומיוחדת נדירה הזדמנות זו בריה״מ. יהודי של לזכויותיהם
 מרדיפת לחדול הבינלאומיות התחייבויותיה את לקיים בריה״מ מממשלת

 וכמיהתם יהדותם בגלל רק שנאסרו אלה כל את מכלאם לשחרר יהודים,
לישראל. לעליה השערים את ולפתוח לציון
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הגדול הנשר
(8.4.1985 פסח, המועד חול ירושלים, האומה״, ב״בנייני הרמב״ם, בחגיגת )דברים

 אלפי של זו מכובדת התכנסות לרגל לברככם לי רב וכבוד היא גדולה כות1
 ורבנים אדמו״רים והחסידות, התורה גדולי ובראשם וחסידים, תורה לומדי
 חסידי על־ידי שאורגנה ולעריה, לישראל הראשיים והרבנים ישיבות וראשי
חב״ד.

 אשר הרמב״ם, להולדת שנה 850 מלאת בחגיגות משתלבת זו חגיגה
 התאריך את מציינות רבות מדינות אותן. חוגג כולו התרבותי העולם

 הדגול, הרופא המעמיק, הפילוסוף הגדול: הנשר הולדת של ההיסטורי
 העם של שלנו, ובעיקר, וראשונה בראש הוא, הזה החג אך הגדול, היוצר

 ותרומתו כולם, לגויים אור ובכתביו בתורתו היה שהרמב״ם נכון היהודי.
 אבל מכרעת, היתה האנושית וההשכלה התרבות ולכלל האוניברסלי למדע

 את ועודד שחיזק הוא הרמב״ם גדול. יהודי כל ראשית היה הרמב״ם
 נתן באיגרותיו תבל. רחבי בכל היהודית ואמונתם תורתם בגלל הנרדפים

 בצפון־אפריקה, בספרד, היהדות, בגלל הסובלים לכל רב רוחני וכוח בטחון
 לכל אש ועמוד אור עמוד ומשמשים שימשו ודבריו בתימן, במצרים,
זה. לדורנו עד הבאים הדורות

 מותו לפני ציווה ואף לארץ־ישראל, ליבו נימי בכל קשור היה הרמב״ם
 בשנת בה, הצלבנים שלוט בימי לארץ, לבוא זכה הוא בטבריה. לקברו

דבריו: ואלה כך. על מפורטת עדות לנו השאיר ואף ו, 165

 יצאתי סיוון, לירח ימים שלושה )מוצאי־שבת(, בשבת אחד "וליל
 לארץ־ישראל, והגענו השמד מן וניצלתי לעכו ובאתי בשלום הים מן

 אני לאביונים. ומתנות ומשתה ושמחה ששון שיהיה נדרתי זה ויום
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 לירח ימים ארבעה בשבת, שלישי, ויום הדורות. כל סוף עד וביתי
 לירושלים לעלות מעכו יצאתי )תתקכ״ו( ליצירה כ״ו שנת מרחשון,

 חמישי ביום בו והתפללתי והקדוש הגדול לבית ונכנסתי סכנה. תחת
 יצאתי בחודש, תשעה בשבת, ובאחד מרחשון, לירח ימים שישה

 עמדתי יום ואותו במערה. אבותי קברי לנשק לחברון מירושלים
 האלה הימים ושני הכל, על יתברך לאל שבח והתפללתי, במערה

 ותפילה טוב יום כמו לי שיהיו נדרתי במרחשון, ותשיעי ו׳ שהם
 בחורבנה, בה להתפלל שזכיתי וכשם ושתיה... ואכילה רבה ושמחה

אמן!" במהרה, בנחמתה ישראל וכל אני אראה כך

 ישראל, עם בתקומת לראות הגאולה, דור דורנו, זכה אך הרמב״ם, זכה לא
 עצמאותנו, את מחדש לכונן לארץ־ישראל, ישראל עם בין הברית בחידוש
 הזאת, המלהיבה החגיגה את חרותנו, בחג העצמאית, במדינתו כאן ולקיים
כולה. האנושות ושל עמנו של הרוח ענק של לכבודו

 איתנה, אמונה - היום עד שואבים אנו הרמב״ם של ומאיגרותיו מספריו
 - הכל ועל טובות, ומידות נכונות דעות הבריות, ואהבת ישראל אהבת
 ולעולם לעמנו השלמה הגאולה ותבוא היום ירחק לא כי ובטחון תקווה
כולו.

 של הגדול שאורו היהודים, מדינת ולמדינתנו כולו, לעמנו נאחל הבה
 ולקיבוץ שלמה לגאולה דרכנו את יאירו הקדושה ותורתו הרמב״ם
הקודש. בארץ כולן גלויותינו
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המשולש החוט
ירושלים, ימית, של ההסדר ולישיבת עזה בחוף להתיישבות עשור לציון )דברים

3.11.1986)

 לימוד בארץ־ישראל, יהודית התישבות בו: מרכיבים שלושה - זה כ?עמד
מזה. וגדול נעלה משולש" "חוט אין ארץ־ישראל. על והגנה תורה

 אחר חבל בכל כמו התיישבות סתם איננה עזה חוף באזור ההתיישבות
 יהודית, נוכחות וקביעת האדמה גאולת של לחשיבות ומעבר מעל בארצנו.

 את לרשום באה היא ראשית, מיוחד. מימד עזה בחוף להתיישבות יש
 התיישבות בפני סגורה שתהיה בארץ־ישראל פינה תהיה ולא שאין העקרון
 ציר ועל הדרומי גבולנו על לנו חשוב באזור ממוקמת היא שנית, יהודית.

 המטבע של אחד צד זהו שנים. אלפי בת היסטוריה לו שיש הים, חוף
 של ההסדר לישיבת נוגע האחר הצד הערב. זה במעמד מציינים אנו שאותו
ימית.

 העם. כל מפי והלל שבח לשיר ראויים ההסדר ישיבות של הרעיון הוגי
 בצורה המאפיינים המרכיבים שלושת של צירוף משולש, חיבור יצרו הם

 הארץ, ישוב מצוות גאולתנו: צמיחת ראשית של הזה העידן את קולעת
 המצוות של גדולתן והארץ. העם על ההגנה ומצוות התורה לימוד מצוות

 ובמציאות רעותה את משלימה אחת שכל בכך גם נעוצה הללו המעשיות
רעותה. ללא האחת תיתכן לא ימינו, של

 עסקנו לא אילו בארצנו הישוב על בהגנה ותועלת טעם היה לא
 הישוב של זמן לאורך קיום ואין הארץ, של ובפיתוחה בבניינה באיכלוסה,

 לכל עורף ויפנה אבותיו ממורשת יתנתק חלילה אם בארץ־ישראל היהודי
 גלות. שנות אלפי במשך אותו והחזיקה כעם אותו שקיימה התורה
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 קמה היתה ולא בארץ־ישראל היהודי הישוב מתחדש היה לא ולבסוף,
 הקמנו אילולא התחומים בכל שהגענו לאן מגיעים היינו ולא ישראל מדינת

 בציון היושב העם על נפש ובחירוף במסירות שגונן העברי, המגן כוח את
אלה. לימינו ועד הביל״ויים מימי

 על - בגולה היהודי הנוער של הלבטים את הרבה, שנים לפני זוכרני,
 הבחירה - פייארברג של ״לאן״ הספר וגאולה. שיעבוד של הדרכים פרשת

 גמורה השתחררות או המסורתי בתלם הליכה בין ל״אדם", "יהודי" בין
 היהודי לעם לתת מסוגלת ההסדר" "ישיבות של הסינתזה העבר. מערכי

 כוח גם לה יש זו סינתזה יחד. גם והעתיד העבר לשאלות שלמה תשובה
לחילוניים. דתיים בין הגשרים בבניית רב

 של אחכור לכל כתגובה הבאות וההתנגדות המחאה לקריאות מודע אני
 ניגוד כל אין כי לדעת, חייבים שכנינו בארץ־ישראל. היהודית ההתיישבות

 - להיפך בארץ־ישראל. היהודית וההתיישבות במזרח־התיכון השלום בין
 היהודי העם של הקיום עובדת בין ההשלמה היא השלום משמעות

 העמים לבין המזרח־התיכון, מרחבי של זה פעוט חלק בארץ־ישראל,
 ההתנגדות את להבין קשה העולם, של זה בחלק השוכנים הרבים

 נולד אשר היהודי העם של הזאת הרש" "כבשת של לקיומה הקיצונית
 הוא באדמות מחסור שלא עמים מצד שנים, אלפי במשך הזאת בארץ וגדל

ופיתוחם. להתקדמותם המכשול
 עם הזאת. העובדה של והתפתחותה קיומה את להפסיק אפשר אי

 אין השלום. וזהו זו. עובדה עם להשלים ויש הזאת, בארץ ויחיה חי ישראל
 השנויות הבעיות של המדיני הפתרון ובין זו התיישבות בין קשר כל

 הסכמים ועל - קמפ־דייוויד הסכמי של ביסודם היתה זו אמת - במחלוקת
ישראל. וגם מצרים גם חתמו אלה

 ישיבת הקמת ושל עזה בחוף להתיישבות העשור של זה חגיגי בערב
 הברכה שתשרה רצון יהי ונאמנה. חמה ברכה אתכם לברך ברצוני ימית,

 העם התורה, למען חיל ותגבירו שתמשיכו ידיכם. במעשי וההצלחה
 שיפרחו ישראל. בני אלפי ועידוד השראה דוגמה, מכם שישאבו והארץ.

 רבבה. לאלפי ויהיו בו להתיישב שבחרתם הארץ חבל יישובי וישגשגו
ומתנכל. אויב ללא ובטח, בהשקט שתשבו ולבסוף,
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והירידה - העליה בחזית
 ירושלים, האומה", ב״בנייני הציונית, המועצה של הארצית בוועידה )דברים

10.11.1986)

 בנמל־הים, או בנמל־התעופה נגמרת איננה הציונות בארץ? הציונות הי0
 גם אך בגולה, ציוניים מאבקים ישנם מבטחים. לחוף העולה הגיע עם

 בישראל היהודי, והפרט שהכלל המעשים כל מכלול היא הציונות בארץ.
 הכוללת: הלאומית המטרה הגשמת למען לעשות צריכים לה, ומחוצה
 העם ברוב ומיושבת מפותחת למדינה ארץ־ישראל של המהירה הפיכתה
 ומתקדמת מפותחת בטחונית, מבחינה ואיתנה חזקה מדינה היהודי,
 ויהודית חברתית, מבחינה - וצודקת מקרינה כלכלית, מבחינה

בתוך־תוכה.
 ארצות בין מפוזר ונד, נע מעם היהודי העם של הפיכתו משמעה הציונות

 בוטח, מושרש, בארץ־ישראל, אדמתו על הגדול ברובו היושב לעם תבל,
 וחי התיכון במזרח במעלה ראשון גורם המהווה עם בעתידו, מאמין חזק,
ובבטחון. בשלום מלאים לאומיים חיים

 אזרחי בקרב הציוני והמעשה הרעיון את להפיץ חייבת הציונית המועצה
 בכך. די אין אך ציוני. מעשה היא בארץ־ישראל הישיבה עצם ארץ־ישראל.

הציונית. המטרה הגשמת למען לעשות עליהם
לעשות? עליהם מה

 לוחמים אנו בה חזית־העליה, היא בימינו ביותר החשובה הציונית החזית
 אנו ארץ־ישראל. של היהודים אוכלוסיית הגדלת למען יום־יום ועושים
 כלכלית, בטחונית, מבחינה חזקים ויותר מרובים יותר להיות חייבים

הבחינות! ומכל חברתית
 להגדלת הדואגות בעולם המעטות המדינות בין היא ישראל מדינת

 בתחום השגנו ואכן, מזה. בההיפך מעוניינות המדינות מרבית - אוכלוסייתן
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 אוכלוסינו מספר את הגדלנו המדינה: של קיומה שנות 38 במשך הרבה זה
גדול. הישג וזהו שישה, פי

 מאזן המספרים מציינים שנתיים זה ההישגים. מסלול נפסק באחרונה אך
 שימחו אלה מספרים אלינו. באים מאשר אותנו עוזבים יותר שלילי:

זאת. מגמה ומיד לשנות עלינו ושמחו. צהלו שונאינו אויבים,
 עולים, לקלוט מדינתו, המדינה, תוכל למען לעשות חייב אחד כל

 מוכן זאת, מבין אחד כל וסדירים. מלאים חיים בה לחיות להם ולאפשר
זאת... בכל אך זאת, לקיים
 עם להשלים ישראלים אזרחים סרבו שבהם מקרים, על שמענו הנה
 מאמצים עשתה ישראל מדינת הקרובה. בסביבתם מאתיופיה עולים מגורי

 ומשקיעה למולדת, והפורענות הסבל מגיא אלה אחים להעלות אדירים
 כדי עד בחיינו להתערותם להביא לטפחם, אותם, לקלוט כדי רבות

 רודפי־בצע יחידים, ובאים - שלנו החיים מהווי אורגאני לחלק הפיכתם
 של דורות חלום בלתי־נסבלת ובאנוכיות בגסות להרוס ומנסים ומותרות,

גלויות. ומיזוג אחים קליטת
 אזרח שכל לכך לדאוג יש מתוכנו. זו אנטי־ציונית תופעה לעקור עלינו

 והיחס - ובאחווה פתוחות בזרועות האתיופים אחינו את יקבל הוא באשר
 ואנטי־קליטה, אנטי־עליה משמעה אחרת התנהגות כל מהיר. פרי יניב הזה
 הם עליה המגבילים העיקריים המחסומים קיומנו. בשורשי פוגעת היא

 ולמשוך מלהכיל ודל צר שלנו המשק מקומות־עבודה, די אין כלכליים.
חדשים. כוחות

אמת עבודת התנאי:

 לא ביותר המוצלחת המדיניות אבל כלכלית, מדיניות של עניין זהו אמנם
 הוא והמעשה שלו. את יעשה לא עמדה ובכל מקום בכל היחיד אם תצליח
 בה יש אשר בתפוקה, בנאמנות, במסירות, באמונה, עבודה עבודה, פשוט:
בתחומו. אחד כל ומשקנו. כוחנו לגידול תרומה
 יש היחיד. המניע איננה פרנסה אך להתפרנס, כדי עובד אדם נכון,

לציבור. לחברה, חלקו התורם אחד לכל גאווה מקור בעבודה
 חשוב היה זה עבודת־ידיים. פולחן דת־עבודה, בארץ היתה פעם

 לטפח יש אבל מעבודת־כפיים, לברוח אסור היום גם ההיא. בתקופה
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 לכלכלה, למשק, תרומה בה שיש עבודה, לכל הערך מלוא ולהקנות
 ובבתי־החרושת, בבניין ובמעבדה, במשרד - המדינה של המשקית לעוצמה
 זו שתהא בתנאי - ותחום תחום בכל וכך ובחקלאות, בהוראה

ותוצאות. תפוקה עם עבודת־אמת
 מאוד גדולה תרומה הוא תפוקה של נוסף אחוז כל כי יודע מומחה כל

הכלכלי. לכוחנו
 תיפתחנה לבוא. התוצאות יתמהמהו לא - אצלנו יעבדו כך אם

 וזה תתרחב, הקליטה יכולת יגדל, המשק - ומרובות חדשות אפשרויות
אותותיו. יתן

מסוכן אויב מול

 - מבפנים - ופוגע מסוכן אויב מול לפעמים ניצבים אנו - העליה בחזית
 תושבי כולנו היותנו על הגאווה ואת ההכרה את לפתח עלינו הירידה. אויב

 בבניין לבנה מאתנו אחד כל היות ועל ארץ־ישראל, מיישבי ארץ־ישראל,
ישראל. עם של הנצח
 ישראל, בוני לכלל שייך בה, ויוצר עובד בארץ־ישראל, החי יהודי כל

 עצמאית. בארץ חפשי עם של הדורות חלום את המגשים לקולקטיב
 אשר ורך־הלבב, הירא כל - ברוחו ונפל כוחו כשל אשר מי כל - ולעומתו

 לבב ומשמח החזית, את נוטש - מכוחנו לגרוע אותנו, לעזוב לו מרשה לבו
 אשר הזאת, המחלה נגד וישותו. מהותו כל ונגד עצמו נגד חוטא הוא אויב.

 לא בתוקפנות, לא ללחום, חייב מאתנו אחד כל ירידה, לה קוראים
 ולרגש למצפון בפנייה בחינוך, בשיכנוע, אם כי וגידופים, בחרפות

השייכות.
 את נחבק מגופנו. איברים לקרוע לפיתויים, לחולשות, ניתן אל

 להיות חייבים אתם להם: נגיד מצפונם, נרעיד ליבם, את נאמץ החלשים,
אתנו! פה

 המשמר, על לעמוד הנכם באשר צריכים הציונית, המועצה אנשי אתם,
 יחד איתנו שימשיך ובדי ייפול לבל לכושל יד־אחים להושיט ירידה, למנוע

 להגן עולה, לכל לסייע הקליטה, אנשי גם להיות עליכם העול. בנשיאת
 יום־יומיים קשיים עם שנאבק מי לפעמים, רוחו. לחזק עוול, מפני עליו
 לעזרה מאשר יותר לעזרה, ונכונות טוב רצון של לגילוי לחיוך, זקוק
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לכך. מהזקוקים זאת נמנע אל חומרית.
 ואחיות, אחים ציונים, המוני בארץ לנו יהיו ננהג, וכך נעשה כך אם

 לבל משמרתם על לילה ולילה יום יום העומדים ולמולדתם לעמם נאמנים
כאמור נהיה אשר עד ויגדל, ילך - להיפך אלא כוחנו, ויחלש מספרנו יפחת

תפקידנו! זהו ייעודנו, זהו ורב. גדול לעם -
 ארץ־ישראל: למען היום עשיתי מה יום־יום: עצמו לשאול חייב ציוני כל

 בהעלאת - בחינוך למשק, נדבך בהוספת לבנה, בהנחת בכלכלה, בבסחון,
בקליטה מהגולה, חדשים כוחות במשיכת - בעליה גלויות, במיזוג רמתנו,

בתוכנו. מקומו המחפש החדש לעולה ועוזרת חמה יד בהושטת -
 למען ציון, למען - ביחד שלנו הכוח במלוא זאת בחזית לעמוד עלינו

 נעלה זו בחזית במאבקנו כי ולכולנו, לכם מאחל אני הציונות. נצחון
ונצליח!
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הברזל מסך את שפרץ המכתב
(28.12.1986 בכנסת, גרוזיה, יהודי בערב )דברים

 ובקליטתם בעלייתם גאווה גאווה. מתמלא לבי היום, אתכם לברך בואי3
 שנים, מתריסר יותר במשך בישראל, הגרוזית העדה מבני אלף 50 של

 במשך לציון הגחלת לשמירת תרמתם גרוזיה יהודי שאתם, בתרומה וגאווה
בפרט. אנו ובדורנו הדורות, כל

 יהודיות משפחות 18 אותן של המופלא המעשה את היטב זוכרים אנו
 ובעולם בארץ־ישראל דעת־הקהל את עוררו ׳60ה־ שנות שבסוף מגרוזיה,

הברזל. מסך את שפרץ המכתב את שיגרו כאשר לציון, לכמיהתן כולו,
המשפחות: ח״י אלינו כתבו וכך

 לצאת לנו לעזור מכם מבקשות מגרוזיה, דתיות משפחות 18 ״אנו
 ממקום־עבודתו, והשתחרר רכושו מכר מאיתנו אחד כל לישראל.

 עדיין וליציאה שנים, - רבים ואצל רבים, חודשים כבר עברו אולם
 משום מחכים אנו ומברקים. מכתבים מאות שלחנו היתר. ניתן לא

 את שכחנו לא אנו האפר, מתוך קמה ישראל מאמינים. שאנו
 - יידרש ואם ושנים חדשים נחכה אנו לה. נחוצות וידינו ירושלים,

 כי מאמינים אנו ומתקוותינו. מאמונתנו בנו נחזור לא אך חיינו, כל
 רק - הרבה דורשים אנו אין שכן האלוהים, אל הגיעו תפילותינו

אבותינו". ארץ אל לצאת לנו שיניחו

 בזכרון להיחרת הראוי גרוזיה יהודי של הראשון המעשה כמובן, זה, היה לא
 ואסתפק פועלכם כל את להזכיר אלה קצרים ברכה בדברי אי־אפשר כולנו.
 הצבאיות לבניית הגרוזית העדה בני של מאוד המשמעותית התרומה בציון

 זו תרומה העבריים. הגדודים במסגרת החולפת, המאה בתחילת העברית
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הגדוד": "מגילת בספרו שכתב ז׳בוטינסקי, זאב לתאר היטיב

 ארוכים משפחה שמות עם כולם גרוזיה, יהודי שבעה שם היו "ועוד
 גבוהים, מובחרים, אמיצי־לב שבעת היו אלה ב׳שווילי׳. שנסתיימו

 אותם לחבב למדתי הגדוד. בכל הראשונים הגברתנים תמירי־קומה,
 וכלפי עצמם כלפי הכבוד יחס על השקטה, התנהגותם על מאוד

הזולת".

 הנכבדה תרומתם את תרמו וקרוביכם אחיכם אבותיכם, - ידידי כן,
 במלחמת השונות, במחתרות המדינה: קום טרם ישראל למערכות
שלאחריהן. הצבאיות ובמערכות העצמאות

 שאר עם יחד הארץ, בבניין הזו העדה של תרומתה את מעריכים אנו
 עוז את תולדותיכם, ואת מסורתכם את מעריכים אנו ישראל. עדות

 ובטוחים סמוכים אנו הזמניים. הקשיים על להתגבר ותושייתכם רוחכם
 החברה של החיה ברקמה בהצלחה להשתלב יוסיפו גרוזיה שיהודי

 ואני שלנו, הלאומית והספרות הלשון התרבות, יצירת בתהליך הישראלית,
 של ובמחקרים הלימוד בספרי בקרוב ישולבו ממורשתכם שפרקים מקווה

ישראל. תפוצות כלל
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שבכתר הפנינה
(28.5.1987 ירושלים, העברית, באוניברסיטה כבוד לשם דוקטור קבלת בטקס )נאום

 בלבי עמוקות שנחרתה תמונה בזכרוני עולה הצופים הר על היום בעמדי
 האוניברסיטה נפתחה 1925 באפריל באחד כיצד זוכר אני הילדות. מימי

 יהודי ילד הייתי היום באותו הזה. במקום ורב־רושם חגיגי בטכס העברית
 מאוכלסת שהיתה קטנה, בעיירה עברי בבית־ספר תלמיד פולין, בגולת
יהודים. ברובה

 יום באותו לבשה העיירה כל לשם. אלינו גם הגיע המאורע שמע והנה,
 כולנו מלאכה. מכל שבתו והורינו מלימודים שבתנו הילדים אנו חג.

 האוניברסיטה סימלי כאשר חג, לבושי העברי בבית־הספר התכנסנו
בגדינו. דשי את מקשטים הר־הצופים שעל הידועה הכיפה עם העברית

 כמעט התלהבות של ובאווירה שירים, והושרו נאומים, הושמעו
 לבן. תכלת דגלי נושאים העיירה, ברחובות לתהלוכה כולנו יצאנו משיחית,

מתקרבים. משיח פעמי של הרגשה והיתה מאושרים היינו
 יהודי נער בשביל אתמול. רק התרחשה כאילו החוויה את זוכר אני

 מגיע היה הוא ואם לאוניברסיטה, שם להגיע היה יכול שבקושי בפולין
 כל ועבור עבורו - פיזיות לפגיעות ואפילו לרדיפות חשוף היה הרי אליה,

 שמימית מנגינה היווה עברית אוניברסיטה המילים צירוף סביבתו
דגאולה. ואתחלתא

 בניכר, האוניברסיטה של חגה את שחגג והילד שנים, הרבה חלפו מאז
 הר שעל זה באמפיתיאטרון ונפעם נרגש לפניכם, היום עומד שנה, 62 לפני

 של פער באותו התרחש ומה אז מני קרה מה להבין רוצה והוא הצופים
שנים.

 כבשנים. בלהבות השמיימה עלו הם עוד. אינם ההיא בעיירה היהודים
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 אלפי בה ולומדים ישנה החלומית האוניברסיטה אך יהודי, אף עוד שם אין
 אלא בריטניה, של העליון הנציב לא מגיע - ולחגה יהודים, סטודנטים

 אותו אלא אינו והוא היהודים, מדינת ישראל, מדינת של הממשלה ראש
העיירה. מן ילד

 בתבל, עם שהוא לאיזה קרה כזה אשר נס האם ושואל תוהה ואני
העולם?! ברחבי ילד שהוא ולאיזה

 האוניברסיטה ואילו ואבדה, נעלמה המיליונים בת ההיא היהודית הגולה
 ישראל מדינת בתוך וקיימת חיה חייה, את התחילה רק שאז העברית

והעצמאית. החפשית
המציאות? והיכן הדמיון כאן היכן
 ולנתח ולהבין רציונליים להיות חייבים המדעים, במיקדש כאן יודע: אני

 מדע לאנשי לפעמים הניראית ברגשנות, לשקוע אסור אנוש. בשכל הכל
 מייסדיו חשבו הזה המוסד הוקם כאשר יודע: ואני למדי, כפרימיטיווית

 המפעל כל כי והטיפו שחשבו כאלה ביניהם והיו - רוחני מרכז יהיה שהוא
 בתפוצות. ישראל לעם בלבד רוחני מרכז להיות נועד בארץ־ישראל היהודי

בגולה. הגדול ברובו שיישאר לגוף - רוחני מרכז
 נעלם, בגולה הגוף של גדול חלק ההיסטוריה? לנו עוללה מה והנה

 חזו כך האם היהודי. העם של יחד גם והרוחני הממשי המרכז קם ובישראל
׳?30וה־ ׳20ה־ בשנות ומייסדיה האוניברסיטה הוגי הבאות את

בהיסטוריה השיא רגעי

 עם־עולם מכונה ישראל עם אבל העבר, לזכרונות ההתמכרות על לי סלחו
 למעשה מ״זכר העבר. מלקחי ולהפיק ללמוד ויכולתו הארוך זכרונו בגלל

 מוראות לזכר ועד החורבן מזכרון מצרים", ליציאת ל״זכר ועד בראשית"
 אלא נוסטלגיה, מתוך לא עברו, על להתרפק עמנו נוהג והשואה, הגלות
יותר. טוב לעתיד המפתח טמון העבר מאורעות שבהבנת תחושה מתוך

 שבהם פרקים באותם היו עמנו של הארוכה בהיסטוריה השיא רגעי
 מעבדות העם את הוליך רבנו משה ובנפש. בלב אחדות בקרבו שררה

 שלו, הקוממיות ושטר תורתו את לקבל כדי סיני הר מול ובחנותו מצרים
 המובטחת לארץ מערבה הירדן את חצה יהושע אחד. כאיש העם שם ניצב

 את איחדו ושלמה דוד מפניו. נמוגו כנען מלכי וכל מאוחד, מחנה בראש
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 ובניו הכהן מתתיהו מאוד". מלכותם "ותכון אחד לעם ישראל שבטי
 מדינת את מחדש והקימו היווני הכובש נגד המרד נס את הרימו המכבים

 בדור בעצמנו לחוות זכינו שאותו זה היה האחרון והשיא העצמאית. יהודה
והקוממיות. התקומה ההתחדשות, דור הזה,

 והתאחד: העם קם בימינו גם היסטוריים הכרעה שברגעי היא עובדה
 בנפרד שפעלו המחתרת ארגוני כל התמזגו 1948ב־ העצמאות במלחמת

 תוצאותיה שאת ששת־הימים מלחמת לפני צה״ל; - מאוחד אחד לצבא
 שונה קצת אך זה מעין ומשהו לאומי; ליכוד ממשלת קמה אתמול חגגנו
 הכלכלית ההבראה בהכרחיות ההכרה כאשר שנים, שלוש כמעט לפני קרה

 המדינה את ולקיים לכונן הצלחתנו סוד האחדות. ממשלת להקמת הביאה
הזה. העם שיכבות כל את שמקיף באחדות העז ברצון נעוץ הזאת

 את והקימו בנו נקלטו, התיישבו, לארץ־ישראל, מהגולה שבאו אלה
 איש איש מאתנו. חלק והיא ממנה חלק שאנו הזאת המפוארת היצירה

 למען מירצם מיטב את השקיעו כולם אך והדגשיו, וחוג חוג כל ושיטתו,
 אנו הצופים הר ממרומי עינינו. לנגד כאן פרושה התוצאה מטרה. אותה

 השומרון מהרי אדום, להרי ועד הים מן הבחירה ארץ את לראות יכולים
 ותורה. בניין וחרושת, יצירה חיי חיים, שוקקת כולה חברון, להר ועד

 הלימוד המחקר, משכן העברית, האוניברסיטה היא שבכתר והפנינה
בארץ־ישראל. העברית התחייה חלוצת והרוח,
 עולמו. והשקפת תרבותו הווייתו, מעצם לשלום תמיד שאף ישראל עם

 רצונו מתוך אלא להיווצר יכול אינו השלום אך השלום, מן נשגב יעד אין
 מבית, מחלוקת על להיבנות לעולם יוכל לא השלום העם. של המאוחד

מבחוץ. יריבים עם לשלום שתוליך היא הפנימית האחדות ורק

האמיתית היהודית המזיגה

 ששת למלחמת מלאו שנה 20 ירושלים. שיחרור יום את ציינו אתמול
 האחדות תחושת את זוכר איננו מאתנו מי בירתנו. של ולאיחודה הימים

 הימים? ששת במלחמת אחד כאיש בכולנו, שאחזה הרוח התרוממות ואת
 מאתנו אחד כל נחלת שהיתה ההיסטורית התחושה את זוכר איננו מי

 אחד שכל דומני ירושלים? של מחדש איחודה על הנפלאה הבשורה בהגיע
 בקרבו ולאצור לכבוש מאודו בכל נפלאים ימים באותם שאף מאתנו
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 ואת בנו, שאחזה הרוחנית ההתעלות ואת הסוחפת האווירה את לתמיד
 ותחושות יתן מי עמנו. בתולדות השיא מרגעי אחד עם הנפלא המפגש

 חשיבות בעלי בימים רק ולא ומועד, חג בימי רק לא נחלתנו יהיו אלה
השנה. ימות בכל אלא עליונה, היסטורית

 במורים, במרצים, הכלל: מן יוצא וללא בכולנו, הדבר, תלוי בנו רק
 העם, בנבחרי במנהיגים, וכן כאן, היושבים ובתלמידים במדענים בחוקרים,

 העבר לקחי פי על לנהוג נלמד אם נקבע אנו רק בישראל. ואחד אחד ובכל
 ולצמצום המחיצות לסילוק בהתמדה נחתור אם שלנו, והקרוב הרחוק

 לאחדות אמת, לאחדות השורות, לאיחוד הרף ללא ונשאף המחלוקות,
ובנפש. בלב

 עינינו לנגד וקמה התפתחה כיצד ראינו בשאלה: דברי לסיים לי הרשו
 וראשיה. העברית האוניברסיטה הוגי שחזו מזו לחלוטין, שונה מציאות

 רואים כיום הצופים הר שעל והמדע האקדמיה אנשי האם שואל: ואני
 - ובמשך - בעוד בארץ־ישראל ותתהווה שתקום המציאות את נכוחה

הבאות? השנים שבעים שישים,
 העם. יתר לבין בישראל המדעית הקהילה בין נתק על המדברים יש
 והניתוח המדע אנשי נא יקומו עצה: לעוץ לי הרשו אך הפרזה, בזה יש ודאי

 והחלומות החוויות הרגשות, למעמקי ויצללו הצופים מהר ויירדו האנליטי
 רגשות אמונה, של האמיתית היהודית המזיגה את ליצור וינסו העם, של

 אם אוניברסלי. וידע מנתחים איזמל עם מדעיות, דיסציפלינות עם וחזון
 רבתי מהפכה שיחולל היסטורי הילולים בפרי שנחזה ספק לי אין יעשו, כך

ובעתידנו. בכוחנו
 לקהילה הרשמית הצטרפותם עם ד״ר תואר מקבלי את לברך ברצוני
 את כבוד, של דוקטור התואר לקבלת עמיתי את בישראל; המדעית
 האוניברסיטה ואת לארץ בחוץ העברית האוניברסיטה למען הפעילים
 עמנו לתפארת חיל שתגבירו רצון יהי ותלמידיה. מוריה על כולה העברית
וארצנו.

235



הממשלה ראש נאום

תיפול לא תל־חי שנית
(29.2.1988 בתל־חי, הממלכתי בטקס )דברים

 ונרגשים נפעמים עומדים אנו שנה, כבכל תשמ״ח, בשנת באדר, ״א0
 זה, באזור שעמדו לוחמים־מתיישבים, קומץ של גבורה מאבק אותו בפני

 וניצחו העובדות של ההגיון בתוקף נפלו מאוד, רבים נגד מאוד מעטים
ההיסטוריה. של ההגיון בתוקף

 ומסורים, אמיצים נועזים, לוחמים קמים לעם שאם מלמדת ההיסטוריה
 מצליחים הם שני ומצד - וקיומו חדותו למען נפשם את לתת המוכנים

 סופו זה, עם הרי לעמם, חיים ולתורת למורשת שלהם המעשה את להפוך
שאיפתו. להגשמת ולהגיע להצליח

 סיכוי כל ללא נואשת, מלחמה היתה וחבריו טרומפלדור של המלחמה
 פי על ואף - לטרף השוחרים ערבים של ים בתוך קטן יהודי אי - להצלחה

 לכאן עמם. מולדת היא הזאת הארץ כי וחבריו, טרומפלדור האמינו כן
 כן ועל ויצמח, יפרח הוא כאן באדמה, שרשים יכה הוא כאן העם, יבוא

 היהודית ההתיישבות של ההיסטורית העובדה נוצרה וכך - לזוז אסור
בגליל. הגדולה

 אך ולתנאים, לתקופה בהתאם תמיד להתקפות. נתון עמנו היום גם
 ולא - ועזה ביו״ש לא המדובר ולזמנן. למקומן מוגבלות אינן ההתקפות

 מסור, נפלא, - בצה״ל המשרת הנוער איתן, שלנו העם בלבד. לעכשיו
 יותר רבים הננו כאז, לא שהיום, והיות יעמוד. הוא בצדקתו. מאמין אמיץ,

ישראל. של נוסף בנצחון תסתיים המערכה - יותר ומצויירים
 כאשר פה פצו לא אשר עמים מבחוץ. שטנה להתקפות גם נתונים אנו

 עונשם. על הבאים פורעים למראה מדעתם, היום יוצאים לטבח, הובלנו
 אוהבים אלה. בתגובות וחוסר־הפרופורציה אי־הצדק את להבין קשה
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 בכוח ארצנו על מגינים לראותנו ושונאים וטבוחים, מוכים אותנו לראות
בחיים. ונשארים ובתוקף,

 במולדת אחיזתנו על ולהגן - להסביר אלא ברירה, לנו אין כן, פי על ואף
בלתה. שאין

לעולמים! תחיה היא תיפול. לא תל־חי שנית נאמר: המשורר ובעקבות
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הרודיון לקח
(31.3.1988 הרודיון, אתר חנוכת בטקס )נאום

 ימים חידוש של זה באתר העבודות למבצעי כל קודם מאוד מודה אני
 את שבונים אלה לכל מודה אני ישראל, של בהיסטוריה ויפים גדולים

 - תיירות אתרי שמקימים אלה לכל אלה, באזורים היהודיים הישובים
 ותיירים, אזרחים אלפי לכאן ומביאים - התיירות משרד וראשונה בראש

 את האלה השרידים על אנו בונים איך ולראות עברנו בשרידי לחזות כדי
עתידנו. נדבכי

 ימים שני, בית ימי של עבר ועתיד, הווה עבר נושקים זה במקום ואמנם,
 בעצמאותו, בציפורניו הנאחז עם של ולבטים ניסים גבורות, של מופלאים

 מחלוקות ע״י ונבגד מבחוץ לחצים תחת כורע פנימיות, בחולשות לוחם
פנימיות.

 החופשית יהודה מלכות של המאחזים ואחרוני המלך הורדוס ימי
 להתאחד ידע לא העם כאשר איומה, תקופה אותה מזכירים בארץ־ישראל

 הכוח הרוחני, הכוח הצבאי, הכוח מרכיבי את בקרבו למזג ידע ולא
 שכרע ולאחר מבית. ומחבלים החוץ מן אויבים היו אז וגם הכלכלי.
 איננו היום שעד כוכבא, בר מרד בישראל, מורדים היו עוד המדיני, השלטון
 הקרבנות, מסירות־הנפש, הגבורה, את יודעים אנו קורותיו. כל את יודעים

לאורם. להתחנך כדי הבאים לדורות הותירו אלה שכל המסורת ואת
 מרגישים אנחנו וכאשר הזה, העבר כל את משחזרים אנחנו כאשר והיום,

 מן וחברים רעים לאותם טבעית אהבה בעבותות קשורים עצמנו את
 אנו ישראל, וחרות עצמאות למען האלה במקומות לחמו אשר העבר,

 כאן שהיה ממה יותר הרבה ולהקים נהרס, אשר את לבנות רק לא צריכים
 של הטראגי ההוד ימי את העבר, לקחי את ללמוד גם אלא כאן, ונהרס
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 של ברוח לפעול השגיאות, על לחזור ולא לקח ללמוד ההיא, התקופה
 שונות, עולם השקפות להם שיש יהודים לאחד היודעת לאומית אחדות

 גם לאחד והיודעים ישראל, עם בקיום ואמונה אחת מולדת להם יש אך
 תורת ארץ־ישראל, ישראל, עם של ביסודו שהם נצחיים, מרכיבים אותם

ישראל.
 גם לנו נתנו העמידה ושנות הלחימה שנות הבניה, ששנות מקווה, אני

 חיינו של לנכס אותם להפוך בתוכנו, הלקחים את ולספוג ללמוד הזמן את
 בתוך לאומית אחדות שאפשר, כמה עד לקיים, נדע למען הפוליטיים

 לחיות נדע למען מיותרות, מחלוקות מתוכנו להרחיק נדע למען העם,
 ישראל עם אחדות על לשמור נדע למען וכמובן דתיים, ולא דתיים יחד,
 לנו אין כולו. בעולם הנפוצים ישראל עם מפזורי לרגע אף להתנתק ולא

בעולם. ישראל עם כל עם והדוק חי קשר ללא כאן קיום
 מי יש ההווה. את גם אלא העבר את רק לא רואים אנו זה מהר ]...[

 שבנינו במה בונים, שאנו במה לחבל שרוצה מי יש למטה, שמשתולל
 ואילו זרים, זו, לארץ פולשים הם היהודים כי שאומר מי יש והקימונו.

 הרוצים המחבלים, המרצחים, הפורעים, הם האמיתיים הארץ בעלי
 אנו כאשר - להם נאמר בארץ־ישראל. ישראל עם של זכר כל להשמיד

 כי - בהווה שהקימונו מה כל ועל עבר, של שנים אלפי על מכאן משקיפים
 ישראל, ברוח החדור השנים, אלפי בעל היהודי, העם בעינינו. כחגבים הם

 שכדי איתן, אדיר, שלישי בית פה ויקים ומשנאיו, אויביו כל על יתגבר
 את נשאב אנחנו מחילות. וללוחמי מחתרות לאנשי נזדקק לא לקיימו
 נקים כאן אבל שנים. אלפי מלפני החרות מלוחמי והגבורה המסירות הכוח,

 שיתעשת המיליונים, בן היהודי לעם איתנים יסודות על מושרש בית
למופת. בית פה ויקיים עליו שעברו הדורות מלקח וילמד

 שאנו ובמיבצרים הזה העצום במבצר לפגוע מישהו ינסה אם והיה
 סלעים אלי ראשו את ינפץ הוא כולה, בארץ נקים ואשר סביב, מקימים

אלה. מבצרים קירות אלי אלה,
לו. יוכל לא איש - ישראל ונצח חזק ישראל עם
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חיים סם - העליה
(6.4.1988 "אף־על־פי", לעליית בחגיגות )נאום

 בעת ובגעגועים, בתפילה למולדתו לשוב היהודי העם שאף שנה אלפיים
 מי שונות. בדרכים בפניו נחסמה זו אלמנטרית ושאיפה יגון, ובשעת שמחה
 ונשלחו הארץ שערי על שהתדפקו הרבים המעפילים את זוכר אינו מאתנו
הזר? השלטון על־ידי לאירופה או לקפריסין ממנה

 לנושא העליה את ולהפוך הגולה את לחסל ז׳בוטינסקי זאב של קריאתו
 ארצה שהביאה "אף־על־פי", תנועת את מתוכה הקימה שלנו, הקיומי

 "הבלתי העליה רעיון רב. עצמי סיכון תוך בדרך־לא־דרך, מעפילים אלפי
 לחופי רבים באו ובעקבותיו - הכלל לנחלת לאחר־מכן נהפך ליגאלית״
 הארץ שערי סגירת - לשווא אך הביתה לבוא רצו אחרים רבים המולדת.

 כיצד וראה מנגד עמד כולו העולם כליון. עליהם גזרה יהודים מיליוני בפני
 ישראל מדינת היתה לו יהודי. חיי להציל אצבע נקף ולא כמים, נשפך דמנו
 שהיינו יתכן - למעשה קמה בטרם בלבד שנים עשר לעצמאות זוכה

 ללמדנו חייבת זו אכזרית עובדה בשואה. שניספו מאחינו רבים מצילים
 מאוד לנו חשובה בוודאי, אחרים. בחסדי תלויים להיות לנו אל לקח:

 עם יעשה שלא מה אך אוהדת, קהל ודעת העולם מדינות של ידידותן
עבורו! איש יעשה לא עצמו, ישראל

 שהסכימה מדינה היתה ולא סערה, באירופה התחוללה ׳30ה־ בשנות
 פורסם ממש שעות באותן דווקא הנאצי. המשטר נרדפי יהודים, לקלוט
לארץ־ישראל. להיכנס אחינו בעד מנע אשר לשימצה, הידוע הלבן" "הספר

 איבדה "בריטניה כי וקבע, הלבן" ב״ספר למאבק קרא ז׳בוטינסקי
 כל בא״י. לתחיקה כלשהו מוסרי כבוד של צל של יחס לתבוע הזכות

 העלה 1936 ביוני עוד וביושר״. במוסר פגיעה הן בא״י פעולותיה
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 קרא הוא היהודית. לבעיה יחיד כפתרון האבקואציה רעיון את ז׳בוטינסקי
ה״פינוי". בדרך הגלות את לחסל ליהודים
 לקריאתו נענו רבבות ואכן, קיומי־קיבוצי. לנושא נהפך העליה עניין

 עליה מכסות ללא הנעולים, המולדת לחופי להגיע מאמץ כל ועשו
קטנים. בשיעורים והיתרים

 אחיו את להושיע היהודי הישוב היה יכול לא ממלכתיים, כלים בהעדר
 ישראל מדינת של הקמתה רק הנאצית. החיה בידי קורבן שנפלו ואחיותיו
האיסלאם. ומגיטאות השואה ממשרפות אלפים מאות לקלוט איפשרה
 לסם־חיים היתה היא ישראל: מדינת של עוצמתה את הגבירה העליה

 בחקלאות החיים: תחומי בכל הישגינו את לתאר אין בלעדיה שלה.
 שקמו הישובים 950 והנגב. הגליל ובמרחבי הפיתוח בעיירות ובתעשיה,

המדינה. של העצומים להישגים עדות הן 1949 מאז
 החלום הגלויות, קיבוץ חזון אדירה: משימה עצמו על לקח היהודי העם

 ישראלית, תרבות יקימו ובה בארצנו העם חלקי כל יתקבצו לפיו
 הארץ ברחבי המתרחש את ראו ומוסריים. אנושיים יהודיים, ששורשיה

 והתרבות, המדע בחיי השתלבו השונות העליות ובני זכינו לבבכם. וישמח
היחודית. ותרומתו שבט כל - והשירה הספרות האמנות,

 וממערב זרעך, אביא "ממזרח ישעיהו: דברי מתקיימים עינינו לנגד
 ובנותי מרחוק, בני הביאי תכלאי; אל - ולתימן תני, לצפון: אומר אקבצך.

הארץ". מקצה
 לשוב עמנו של ההיסטורית לערגה המשך היתה אף־על־פי עליית
 האבות. לארץ נפשות, סכנות תוך יהודים, עלו דור בכל שהרי הביתה,
 הימית, ההעפלה בתחום החלוץ היוותה היא אף־על־פי: עליית של ייחודה
המולדת. לחופי רבבות אחריו שהוביל נחשון
 הארצות כל יוצאי ציון, שבי מיליונים כשני לקלוט זכינו 1948 מאז
 באזור יחידה דמוקרטית חברה בנינו אלה אחים עם שונות. לשונות ודוברי
 מוצריה את לייצא המסוגלת כלכלית תשתית הנחנו ובעזרתם איתם כולו.

 אמנות חיי ותרבות, חינוך מערכת פיתחנו בשנה. דולרים במיליארדי
 בהיסטוריה אדירה מהפכה זו לכולנו. גאווה מקור המהווים וספרות,
 עד ותתפתה תמשיך הזו המהפכה כי לכך לדאוג ועלינו שלנו, הארוכה

האבות. אדמת על כולו היהודי העם יישב אשר
 שמיים בו שנבראו כיום גלויות קיבוץ יום "גדול כי אומר התלמוד
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 וארץ שמיים ביומו יום מדי בוראים אנו כאן ישיבתנו בעצם וארץ".
 בושש שהשלום אף־על־פי "אף־על־פי": ברוח להאמין, נוסיף חדשים.

 כל קיבצנו שטרם אף־על־פי נמשכת; הערבית שהאיבה אף־על־פי לבוא;
 הארץ, בבניין להשתתף ליהודים לקרוא ממאמצינו נרפה לא - גלויותינו
אמת. של לשלום ולייחל - סייג ללא בטחון לעמנו להעניק

יבוא! בוא - שיתמהמה ואף־על־פי
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האצ״ל של המבצר
(12.7.1988 שוני, אצ״ל, בעצרת )דברים

 נסער מאבק ימי באות□ האצ״ל של המבצר - בשוני היום נפגשים אנחנו
 מלאכת את האצ״ל של קורסים חניכי למדו כאן ׳.40וה־ ׳30ה־ משנות

 ללחום ונחושי־החלטה עזי־נפש לוחמים של יחידות יצאו ומכאן המלחמה,
מארצנו. היציאה את עליו ולצוות שלטונו למוטט - הזר בשלטון

 מלחמת של בהיסטוריה מאוד נועזים פרקים בוצעו ומכאן תוכננו כאן
העצמאית. היהודית המדינה והקמת זרים מעול שחרורו עבור היהודי העם

 להן שקראו כפי "בלתי־ליגאליות" באוניות לחוף שבאו עולים הגיעו לכאן
 היהודי, העם בני על הטילו שזרים הימי המצור את ששברו לאחר - בטעות

ארץ־ישראל. הזאת, והארץ הזאת האדמה בעלי
 החלה היא בלבד, 40בת־ איננה והלח״י האצ״ל מלחמת של האפופיה

 להיות הפך הזה המקום כאשר ויותר, שנה 50 לפני ׳,30ה־ בשנות להתרקם
 היו האלה העבים הקירות ארץ־ישראל. של לשחרורה המלחמה מבצר

 הסתרת של הירואי מאמץ על פלאים סיפורי פה, להם היה אילו מספרים,
 כוח - לוחמים מחנה של מאין״ ״יש הקמת של מיבצעים, תכנון נשק,

 הכרח ומתוך לדעתם, בניגוד להיפך, הישוב. מוסדות עזרת ללא משחרר,
 ששלט הזר, הממשל של החוקים נגד וכמובן - מעיניהם זאת להסתיר

והבינלאומי. הטבעי לחוק בניגוד בארץ
 של הזרועות שתי - והלח״י האצ״ל של והיסודית העיקרית זכותם
 הנכון ובמקום הנכון בזמן בראייתם היתה - הלוחמת הלאומית המחתרת

לפועל. ולהוציא בו לעסוק צריך שהיה העיקר, את
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העברית המהפכה למען

 בזכותנו ורק שיחררנו גאלנו, אנחנו שרק עשינו, אנחנו שרק נאמר לא
 הגדולה, העברית המהפכה למען ותרמו ויגעו עמלו רבים המדינה. הוקמה

העברית. העצמאות את והולידה העולמית המלחמה אחרי שהתחוללה
 קצות־עולם. מכל ארצנו עפרות לחונן באו העולים הביל״ויים,
 מכל ישובים הקימו אדמתה, את ועבדו הארץ את יישבו אשר המתיישבים

 אנשי הפוליטיים. המחנות מכל ומעש חזון אנשי וכפרים. ערים הסוגים,
 ה״הגנה" אנשי והשניה. הראשונה העולם במלחמת העבריים הגדודים

 הפלישה את שהדף הכוח עיקר את והיוו - הישובים על שהגנו והפלמ״ח
המדינה. קום אחרי הערבית
 הנוער תנועות אנשי המדינית, העשיה אנשי הציונית, ההסתדרות אנשי

 לנו חלילה התודה, ולכולם הברכה כולם על - מרוב ייספרו לא - ועוד ועוד
 עשתה הלוחמת המחתרת אך והקריב, ונתן שתרם אחד מאף מלהתעלם

 העברי הכוח את להקים החליטה היא - עשה לא אחר אחד אף אשר את
 הזר השלטון את המתאים ברגע לסלק יהיה מתפקידו אשר העצמאי,

יהיו. אשר נושאיו יהיו חופשי, עברי לשלטון הדרך את ולפנות מארצנו
 גם אומרת זאת בדמוגרפיה, להתחשב מבלי זאת, לעשות החליטו והם

 הוא ורק העברי שהשלטון הבנו כי בארץ, מיעוט להיות נמשיך עוד אם
 מבלי ואף - יהודים העלאת עם לרוב מהרה עד אותנו להפוך יוכל

 הוא, כי ידענו, כי בידינו, שעה אותה שיהיה השטח בכמות להתחשב
יהודים. בהן ויישב האדמות יגאל העברי, השלטון
 קשרים קשר תכנן, התאמן, נשק, צבר והתארגן, הלך הזה והכוח
 מצד גם והסבל הרדיפות למרות הארץ, חלקי בכל הסתעף מדיניים,

 השעה שבאה עד מטעם, היהודיים המוסדות מצד וגם השלטונות
 השלטון ראשי על אדירות מהלומות הורידה והמחתרת המתאימה,
 היה עזב, הזר השלטון וכאשר הארץ. את לפנות שהחליטו עד - ושליחיהם

המדינה. וקמה - עברי שלטון במקומו לקום ומוכרח חייב
 מהם ביקשו הישוב ראשי ארץ־ישראל. את לעזוב סרבו הבריטים

 לא הבריטים אך שלטונם, תחת ולהבליג לסבול ימשיכו והם שיישארו
 עזבו. - הבקשות אף ועל אותנו, לשבור המוסדות של בכוחם האמינו

 וכיוונה המאורעות מהלך את להכתיב הצליחה הלוחמת העברית המחתרת
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השלישי. לבית היהודית ההיסטוריה את
 והביעו בימים הסתובבו מעפילים שאוניות זמן באותו היה חשוב ודאי

 מאוד היה חשוב ודאי מולדתו. לחוף החותר היהודי, העם של קולו את
 העיקרית המשימה נפלה שבחלקה ואנשיה, נישקה על ה״הגנה" אז שהיתה

 היה ולא עוזר היה לא זה כל אך - נולדה עתה שזה המדינה גבולות על להגן
 השליט את למוטט ימים, באותם העיקרית שהיתה המשימה את ממלא

העברי. השלטון יקום שבמקומו מנת על הזר
 המדינה נשארים, היו והם - לעזוב הבריטים את מכריחים אז היינו לולא

 היו בינלאומי שלטוני יצור איזה או הבריטי והשלטון קמה, היתה לא
 והיתה מידינו נשמטת היתה ארץ־ישראל - הלבן הספר את מגשימים

סביבנו. אשר הערבי מהעולם חלק לפלשתין, נהפכת

נמשך האידיאי העימות

 יותר זה פוליטי בעימות אנו איתם אשר האחר, הפוליטי המחנה מנהיגי
 באלפי הסבירו הם הבריטים. לגירוש למאמץ התנגדו - שנה משישים
 אנחנו רק זאת. הגשם למען לחמו ואף - ואבסורד איוולת שזאת נימוקים

 ובאמונה בחורינו של הנפש במסירות לוחמינו, בגבורת עליהם גברנו
דרכנו. בצדקת הלוהטת
 מכריעים ימים באותם לנו שאיפשר ישראל צור איתנו עשה צדקה

 את לתת ליריבינו איפשר ואף - וכוחנו רצוננו את ביטוי לכלל להביא
בהתיישבות. בעליה, בהגנה, הכוללת: הלאומית למערכה חלקם

 מוכיח ז״ליי נדבה יוסף של המצוין בספרו ההיסטוריות התעודות ריכוז
 זאת יראה בספר שיעיין מי כל הזאת. וההיסטורית העובדתית האמת את

אז. צדקנו - ספק לכל מעל מוכיח הספר בעליל.
 זרועה עוד האויבים, רבים עוד נמשך. עודנו ישראל גאולת למען המאבק

רבים. מכשולים הדרך
 ממשיכים אנו דורות, של עימות זהו נמשך. עודנו האידיאי והעימות

 של דרכו ממשיכים אנו ארץ־ישראל, של גאולתה השלמת למען להיאבק
בדרך. שנפלו ולוחמינו מפקדינו של בדרך ממשיכים אנו בית״ר, ראש

ומקורות. עובדות מארץ־ישראל", הבריטים את גרש "מי נדבה, יוסף פרופ׳ °
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 ומאמינים באמונתנו נדבקו אשר רבים אנשים אלינו נוספו בדרך
בצדקתנו.
היום. גם צודקים ואנו אז צדקנו

 וליכוד מלאה אחדות מתוך רצון, ונחישות החלטה עוז באותו נמשיך אם
וננצח. נוכל יכול - וכוחנו יכולתנו כל של מרוכז

וארץ־ישראל. ישראל עם למען
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מצדה סימפוניית
(13.10.1988 מצדה, בקונצרט )דברים

 כל של אחדות והתלכדות, אחדות של זה במעמד להתרגש שלא ל]שה
 ועתיד, הווה עבר, של אחדות ומחו״ל, מהארץ ומשמאל, מימין העם חלקי

 ותקוות ההווה הישגי עם הגדולים ההיסטוריים הארועים של אחדות
 יהודית מוסיקלית, יצירה רק שאולי אמת, של אחדות - העתיד

 ולו אותה להביא יכולה המונומנטלית, "התחיה" בסימפוניית ואוניברסלית
והתעלות. הנאה של דקות 80ל־ רק

 בכל המלחינים מענקי הגדול, היהודי המלחין - מאהלר גוסטב אם ספק
 שבו כזה, מעמד של אפשרות דעתו על אי־פעם העלה - המוסיקה תולדות
 ארץ־ישראל, אדמת על שלו, ביותר הגדולות הסימפוניות אחת מבוצעת

ההוד. נורא מצדה צוק מול אל
 סצנה בדמיונם חזו - יאיר בן אלעזר ובראשם - מצדה גיבורי אם וספק
 המצוק, מול אל החונים הרומי, האויב קלגסי במקום כאשר זו, מרהיבה

 תזמורת לה מתמקמת - ולחסלם לכובשו כדי אדיר מאמץ המשקיעים
 רב, והמון מקהלות ועימה המהוללת, הישראלית הפילהרמונית גדולה,
 ומשרים האוויר חלל את ממלאים והטהורה השמימית המוסיקה וצלילי

 רב־רושם, עילאי, ביטוי בכך ונותנים והתעלות, רוגע של אווירה סביב
ההיסטורית. במולדתו ישראל עם לתחיית
 של הטראגי, הסיום של מצדה משמעויותיה, כל על מצדה של זה צרוף

 התקומה דור בני ישראל המוני התקבצות העצמאי, והקיום החרות רצון
 וכל מאהלר, גוסטב של המופלאים "התחיה" וצלילי מחו״ל, אורחיהם עם

 - ישראל של המחודשת לעצמאותה 40ה־ חגיגות של הסיום באקורד זאת
 עצמאותנו בה חידשנו לארץ־ישראל, חזרנו כי האומר, צרוף זהו הכל. אומר
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מצדה. עוד תהיה לא לעולם וכי עד, לעדי
 ובראשם ולזמרים, לנגנים למבצעים, הזה, הארוע ליוזמי לב מקרב תודה

 חיילי למען קודש פעילותו כל אשר אור", "קרן לארגון תודה מהטה. זובין
 וביבשה, באוויר בים, ולילה, יומם המדינה משמר על העומדים צה״ל,

מצדה. גיבורי של כיורשיהם
 ונישא מאהלר של המאחדת, השמימית, המוסיקה לצלילי כולנו נתעלה

שם. הם באשר צה״ל חיילי כל של לשלומם בלב תפילה
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משמר־הירדן
(6.6.1989 במשמר־הירדן, הזכרון בטקס )דברים

 גדול אך בהיקפו, קטן ליישוב ויקר כבוד לחלוק היום באנו ובגאווה ברטט
 לגבורת להצדיע כדי למשמר־הירדן, לכאן, היום באנו ובגבורתו. ברוחו

 להזדהות היום באנו העצמאות. במלחמת שנפלו בניו ולהקרבת עמידתו
 חידוש כתולדות כמוהן שתולדותיה העליון, בגליל זכויות רבת מושבה עם

ולבטחון. לעצמאות ומאבקו בארץ־ישראל היהודי היישוב
 הירדן, לנהר סמוך הגליל, באדמת נתקעה משמר־הירדן ששמה הזו היתד

 קיום היום: ועד אז מני זה יהודי ישוב עבר מאוד הרבה שנה. 105 לפני
 מלחמת אל־אנושיים, קיום בתנאי במחלות, בבידוד, עויינת, בסביבה
 התחדשות מבית, והתעלמות שיכחה ואכזרי, דורסני צבא מול מעטים

והקיום. הכלכלה בקשיי והתמודדות
 ישראל, עם קוממיות את ההירואיות בתולדותיו מסמל משמר־הירדן

 שלו, הקיום מלחמת ואת באדמתו־מולדתו, מחדש השתרשותו את
הרבים. מול המעטים למלחמת מופת הוא משמר־הירדן תמה. לא שעדיין

 בתשכ״ז: צה״ל לוחמי שאבו בתש״ח משמר־הירדן לוחמי מגבורת
 שהרי היום. צה״ל לוחמי שואבים - שנה 2 2 מלפני הלוחמים ומגבורת

 המדינה. של שלומה אבטחת ועל הגליל על המאבק נסתיים טרם ברור:
יתממש. לא כי מקווים שאנו הסורי, האיום זה לאזור נשקף עדיין

 של חדירה לנסיונות לבנון, עם הצפון גבול ובעיקר זה, אזור נתון עדיין
 הגליל, תושבי בעזרת צה״ל, ללוחמי והודות - וטרור רצח חבלה, חוליות

 מאנדרטה ממשמר־הירדן, מכאן זממם. לבצע יצליחו בטרם מחוסלים הם
 הירדן משמר על העומדים צה״ל לחיילי נאמנה ברכה נשלח למגיניה, זו

 צפון על וביעילות בהצלחה והמגוננים ולילה יומם הצפון גבול משמר ועל
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 הבדואי הגשש הלוחם למשפחת תנחומינו את גם מכאן נשלח ישראל.
 יזכור ישראל עם משגב־עם. קיבוץ ליד שנפל מוכתארן, חוסיין האמיץ

לעד. אותו
 מר היקר ידידנו ובראשם משמר־הירדן מורשת להנצחת העושים יבורכו

 הראשונים, החלוצים עם צדק עושים וכתביו ספריו אשר זיו־אב, יצחק
 עמידת מורשת להנצחת רבות שעשה הגליל, מתיישבי הנחשונים האיכרים

 זה, במקום המרשים פועלה על הקק״ל תבורך ולחימתה. משמר־הירדן
 הממשיכים החלוצים ימינו, של משמר־הירדן תושבי כמובן ויבורכו

 ומתמודדים מאודם בכל באדמה הנאחזים המפוארת, האבות במסורת
 מתיישבי וכל שהם כדי הכל לעשות נשתדל המשקיות. בבעיות בכבוד
 שיתבססו ונדאג נפעל יהודית. אוכלוסיה של ניכרת לתוספת יזכו הגליל
וישגשגו. אדמתם, על היטב

 הרמה מן המתמיד האיום ועימו והגבול, - לעד יהיו שלנו והגולן, הגליל
 סמוך להיות עוד יחזור לא קרוב, כך כל והמתנשאת הגבוהה

 לנו ציוו שבמותם הנופלים, זכר את לעד נזכור שהיה. כפי למשמר־הירדן,
 זה. חשוב כה ארץ בחבל אחיזתנו ולחזק בגליל נוספים שורשים להכות

 אכן והחיים - החיים את לנו ציוו שבנפלם האמיצים המתגוננים את נזכור
כולו. והגליל משמר־הירדן תושבי ואימצו, חיזקו וקולחים. מפכים
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העברית האוניברסיטה גשר
(20.6.1989 העברית, מהאוניברסיטה סרטיפיקטים מקבלי בכנס )דברים

 העברית האוניברסיטה אותו שבנתה הזה הגשר על ארצה הגעתי
 זוכר אני ילדותי. בזכרונות נכבד די מקום תפשה האוניברסיטה בירושלים.

 בעיירה גדול חג היה זה - 1925ב־ האוניברסיטה פתיחת יום את היום עד
פולין. במזרח נולדתי בה

 יחד התקבצו הנוער, תנועות חברי חבריהם, העברי, ביה״ס תלמידי כל
 פתיחת של הגדול המאורע את וחגגו חג, בגדי לבושים חגיגית. באווירה

 לארץ־ישראל אעלה שנים 10 שכעבור חלמתי לא אז עברית. אוניברסיטה
אוניברסיטה. אותה באמצעות

 בתיאור דייק כך כל לא הוא - לאוניברסיטה שלי במכתב שכתבתי כפי
לא״י. לעלות שצריך לי ברור היה אבל - בקשותי

 זו כי החלטתי בווארשה, באוניברסיטה שנה שלמדתי אחר ,1935ב־
 מר של ההודעה עם הסרטיפקט קיבלתי כאשר כי זוכר ואני היחידה, הדרך

 מאות של וצימאון רעב היה איש. למאות לקנאה נושא הייתי פוזננסקי,
 הסגורים שעריה בגלל יכלו ולא - ארצה לעלות שהשתוקקו יהודים אלפי

א״י. של
 היו עולים, היו אלפים שמאות ספק אין פתוחים השערים היו אילו
 נפשם. ומצילים ההיסטוריה תהליך את מחישים אולי כאן, המצב משנים

 שעמדנו מיום העבריים בבתי־הספר שהתחנכו אלה כל שאיפת היתה זאת
 עניין היה זה - ללמוד בידי שיעלה חשבתי לא לא״י, כשבאנו דעתנו. על
 לי שתאפשר כדי בחובות משפחתי את להשקיע צריך הייתי אמצעים. של
החובות... את שילמתי אח״כ - העליה את

 האוניברסיטה בנייני בין הצופים בהר קצת הסתובבתי ימים באותם
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 אוטובוס את זוכר ואני - בספריה ישבתי ומפוארים. מרובים היו שלא
 מה - אחד יום היו. לא כמעט פרטיות מכוניות בו. נסעו כולם .9 קו

 העלה והנהג בתחנה לא האוטובוס פתאום נעצר - במיוחד אותי שהרשים
 אמר שרון וד״ר הלאומית. הספריה מנהל שבדרון, שרון ד״ר את אחד, איש

 מהמנהיגים". טובים יותר שהם נהגים אצלנו יש יודעים, "אתם לנוסעים:
להיעלב... צריך שאני חשבתי לא שעה באותה
 אימרה על לחזור חייב אני ולפעמים - נהגים בהרבה בעבודתי נתקל אני

שרון.... ד״ר של זו
 כי וראינו אחר, או זה בית־ספר של בוגרים חוג חברי להתאסף, נוהג היה

 לפני לעלות הצליחו מהם ניכר חלק בגולה, עבריים בבתי־ספר שלמדו אלה
העם. בני רוב מגורל להינצל וכך העולמית המלחמה

 מה ונזכר שונות, לארצות מזדמן כשאני היום גם תמיד, זאת זוכר אני
עבריים. בתי־ספר מערכת של וחשיבותה תפקידה ומה ערכה

 זה אילו להיות. היה שצריך כפי מספקת במידה קיים לא זה דבר לצערנו,
לחלוטין. שונה היה מצבנו ארה״ב, כמו בארצות קיים היה

 ונעורי ילדותי חלום להגשים לי שאיפשרה לאוניברסיטה מודה אני
 תתגבר כי לה מאחל ואני רבים, לאנשים גם זאת ועשתה - לא״י ולעלות

היום. גם רבים שהם אחר מסוג קשיים על גם
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שלי ירושלים
ירושלים, העיריה, בבית ירושלים, של כבוד אזרח תואר הענקת בטקס )דברים

18.9.1989)

 התואר את היום מכם לקבל והזכות הכבוד על הלב מעומק מודה אני
 רם תואר אכן, ישראל. עם של הנצח בירת ירושלים, של כבוד אזרח הרם:

 המיוחד הזה התואר אך תארים, ביקשתי לא מעולם ונפש. רוח ומרומם
לבי. את ומרעיד אותי מרגש
 שנים, 54 לפני לירושלים הגעתי שכאשר אגיד, אם איש אפתיע לא

 כי בדמיוני, העליתי לא הצופים, הר על העברית באוניברסיטה כסטודנט
 של מושבה למקום ישראל ממשלת כראש אותי יביא והגורל יבוא יום

הזאת. תעודת־הכבוד את ראשה מידי ואקבל ירושלים, עיריית
 הקסום הנוף אחרי שבי הלכתי כחולם. הייתי הקודש, לעיר באתי כאשר

 נפעם הצופים. הר ממרומי אלי שצפו מואב והרי יהודה מדבר של
 ולא העתיקה, העיר של ורחובותיה בסימטותיה התהלכתי ובחרדת־קודש

 דריכה של החוויה ועוצמת הלב מהלמות לרגע להשתחרר יכולתי
 צבא, ושרי מלכים וכוהנים, נביאים שנים אלפי לפני צעדו בהם במקומות

הארץ. קצווי מכל מתרוננים רגל ועולי
 שקעתי בה לתל־אביב, עברתי פרנסה דאגות של בעטיין כחולם. הייתי

ולילותי. ימי לתוכן שנהפכו המחתרת, מלחמות של הסוערים בגלים
 סכנות, ורבי קשים בימים אליה מגיע הייתי נטשתי. לא ירושלים את אך

 מלחמת של להמשכתה ונדבכים לבנים להניח מחתרת, הריסות לקומם
 בהן ובית־ישראל, מאה־שערים בשכונות התגוררתי והגברתה. החרות

 נוכרים, לידי יסגירוני לא ונאמנים מאמינים שיהודים בטוח, הרגשתי
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 היוונית השכונה ירושלים, של הנוצריות בשכונות משכני קבעתי ולעתים
 לעתים מטיל שהיה העוצר תחומי הגיעו לא אליהן - הגרמנית המושבה או

הזר. השלטון קרובות
 הרבים בבתי־הכנסת וידידיי חבריי עם קובע הייתי מחתרתיות פגישות
 והיינו פתוח, גמרא ספר ליד בני־שיחי עם יושב הייתי בהם העיר, בשכונות
 הקדושה, הפעילות וארגון בתכנון הקדושים, בדפים דיפדוף תוך עוסקים,

ימים. באותם התמכרנו שלה

במחתרת נישואין טקס

 לעשות החלטתי בירושלים, יותר הממושכים הביקורים באחד ופעם,
 ידידי של ובעזרתם ז״ל, אדלר הרב אצל מחנה־יהודה, ובשכונת לביתי,

 מזכיר ז״ל, מדן ומאיר ז״ל, סגל משה רבי זצ״ל, לוין אריה הרב היקרים
 ואני שולמית זוגתי ערכנו שעבר, בשבוע לעולמו שהלך ללשון, האקדמיה

 נערים לחופה כעדים הזמינה והרבנית במחתרת, נישואינו טקס את
 עם נסעה החדשה אישתי לדרכו. איש נפרדנו הטקס, ולאחר מהרחוב,

 בשכונת עבודתי ממקומות לאחד חזרתי ואני לתל־אביב, "קשרים"
 של בעקבותיהם ומהלך חי שאני לי, היה שנדמה ימים, אלה היו קטמון.
ורומי. יוון שלטונות נגד שנים אלפי לפני לחמו אשר וקנאים, לוחמים
 אשר המרכזי בית־הסוהר של בצינוק שהייה של קצר פרק גם והיה
 גדול במצוד שנעצרתי לאחר אליו הובאתי בירושלים. הרוסים במגרש

 שישבו ותיקים חברים עם בדברים ולבוא לראות הספקתי בתל־אביב.
 ונכונותם רוחם מאיתנות והתעודדתי הכלא, קירות בין ארוכות שנים

 של בבטנו הוטסתי מבית־הסוהר החרות. במלחמת ולהתמיד להמשיך
באריתריאה. אפריקה לגלות "האליפקס", מפציץ
 המחתרות. בתולדות משמעות רב אך קצר פרק להזכיר כדאי אולי ואף

 ארגוני כל של משותפת חזית כעין המרי", "תנועת הוקמה 1946ב־
 הבריטי. השלטון נגד למלחמה - והלח״י האצ״ל ה״הגנה״, - המחתרת

 ימים. באותם מאושר עצמי והרגשתי זאת, חזית של מיוזמיה אחד הייתי
 "השד" ומאז - הלאומית האחדות לרעיון לראשונה נתפשתי שאז כנראה

ממני. מרפה אינו הזה
אחרים. ימים באו והנה
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 קם החרות חלום מארץ־ישראל. הסתלק הזר השלטון המדינה. "פרצה"
והעצמאית. החופשית ישראל מדינת קמה ויהי.

 שנה 19 במשך אך ישראל, כבירת אמנם הוכרזה ירושלים ימים ובאותם
 הקדושים, ממקומותינו הופרדנו ומקוצצת. ומצולקת מחולקת היתה

 העיר, בתוך נתגבהה חומה שממה, הצופים בהר העברית האוניברסיטה
 ואויב. צר בידי היתה המזרחית העיר אוייב. חיילי לפעמים צלפו וממנה

 על בכאב מהולה היתה ועצמאות חרות של החלום להגשמת השמחה
בירתנו. של והכפוי האכזרי הצמצום

 לייב יהודה לח״י, חברי לזקן יובל במסיבת זוכר, אני אחד, ויום
 ואמר ארוכים, לחיים ייבדל קולק, טדי העיריה ראש קם ז״ל, שניאורסון

 וירושלים רחוק, לא והוא יבוא, יום כי והבהירה, המעשית בלשונו למסובין
שלנו. תהיה כולה

 התקיימה הנבואה ואכן בהם, היתה נבואה רוח מאוד. רגשונו דבריו
 העיר שחרור הושג שבה הגדולה השעה באה שנה, 2 2 לפני תשכ״ז, ובשנת

 של הנפלאים הגילויים ישראל. חיילי של וגבורתם בכוחם - ואיחודה
 גבעת־התחמושת על בקרבות חיילינו של הגבורה וההקרבה, מסירות־הנפש

 ובדברי לבנו לוח על לעד חרותים - כולה העתיקה העיר לשחרור והדרך
 אורי בדורנו, הגדול הלאומי המשורר חזה זאת ואת ישראל. עם של הימים

 וכל חלוצים, חגרו לך מגן "אזור כתב: 20ה־ בשנות כבר כאשר גרינברג, צבי
מערבי". כותל כמו במשמר גוף

 נפעמים וחזרנו ארצנו, של חשובים חלקים גם שוחררו ירושלים עם יחד
 שמחה והיתה ועזה, לשומרון ליהודה, - כקדם ימינו למחוזות ומאושרים
בארץ. היתה חדשה ורוח הזדקפו והגווים גאו, והלבבות
 וכאשר שלי, היחיד בפינת ולחיות להמשיך כוח אצרתי לא ימים באותם

 ומצפוני לבי הביאוני ועתידה, הארץ גבולות על ומאבקים ויכוחים התחילו
הפוליטית־ציבורית. לקלחת הפעם הלאומית, לזירה שוב

 לממשלה הכנסת, לראשות לכנסת, לירושלים, שוב הגעתי וממנה
לפניכם. הערב והריני הממשלה ולראשות
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כמוהו שאין יופי

 הבלתי וההנאה בירושלים, חיים ואני, רעייתי אנחנו, שנה, 12 זה מאז,
 כולו, בעולם כמוהו שאין יופיה על ירושלים, של הצלול אווירה על פוסקת

 הכרוכים והצרות, החרדות הקשיים, התלאות, כל על ופיצוי פרס הם
הרמות. הממלכתיות הכהונות של העול בנשיאת

 בטיולים במוחי מתרוצצות רבות ומחשבות בירושלים, הרבה מהלך אני
 רב יהודי דם נשפך ירושלים חומות בין אספר: מהגיגי מקצת על אלה.

 השתוללו שונות בתקופות מחוץ. ומחריבים כובשים ידי על רק ולא מאוד.
 סייעו ואף אותנו החלישו בנו, היכו אשר מבית, מלחמות־אחים כאן

החורבן. את ולהחיש החומות לפרוץ לאויבינו
 בדורות ירושלים את שפקדו הרסנית שנאת־אחים של הטרגדיות לזכר

 הלקח את ללמוד אלא לנו אין - והעצמאות הבית חורבן את והחישו עברו
 מלחמות־אחים עוד יהיו לא כי - נחרצת החלטה ולהחליט ההיסטורי,

 ישראל, אחדות למען יינתן הכל ישראל. בירת - בירושלים ושנאת־אחים
 של וקדושתה יופיה בטחונה, שלמותה, על לשמור כדי לאומית, אחדות

 לוי: בן יהושע רבי אמר לאמור: בירושלמי ומצאנו בירתנו. ירושלים
חברים". ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה כעיר הבנויה "ירושלים
 ההמשכיות על לשמור כדי והכרחית, דרושה העם של אחדותו
 כולה. ובארץ־ישראל בירושלים העיקשת היהודית הדבקות של והרציפות

 להיכנס רוצה ואינני ומרים, קשים מאבקים בעתיד לנו שצפויים יתכן
 עם להשלים לנו חלילה לזכור: עלינו זאת אך זו, בהזדמנות לפרטיהם

 עלולה כזאת פגיעה ובמעמדה. ירושלים של בשלמותה כלשהי פגיעה
כולה. הארץ לגבי פטלית להיות

 ובחשו לה התנכלו הזאת, הקטנה בארץ חשקו ואימפריות רבים עמים
 בקשי־ערפו, האדיר, ברצונו ישראל עם רק אך נמשכת. והמסורת סביבה
 להחזיק הכוח את בקרבו וגייס מצא - למורשתו ובנאמנותו רוחו, בגודל

הזה. היום עד הזאת הסלעית באדמה
 לא איש - ומלוכדים מאוחדים נהיה ואם ומאודנו, לבנו בכל בכך נמשיך

לנו. יוכל
 ועם השלמה, ארץ־ישראל של הנצח בירת תהיה השלמה ירושלים

ובבטחה. בשלום בה ישכון כולו ישראל
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 ירושלים של בראשה לעמוד בחלקך נפלה גדולה זכות העיר, ראש אדוני
 וכוח בריאות הרבה זו זכות לך תתן אותה. ולרומם ולהדר ולפאר -

רבות. שנים עוד הגדול בפועלך להמשיך
 ירושלים, של בטובה כולנו נראה תש״ן ובשנת הטובים, ידידי רצון, יהי

 כיאות - אי״ה יהודים מיליון - עם־רב קרית ותהיה ותשגשג שתפרח
וארץ־ישראל. ישראל עם של לבירה
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לה סביב יהודים ירושלים,
(23.5.1990 ירושלים, שחרור ביום בעצרת, )דברים

 ואחדותה ירושלים של חיבורה יום את חוגגים שאנו 23ה־ השנה ו1
 ירושלים, שחרור יום את מציינים שאנו 23ה־ השנה זו ישראל. בריבונות

 היא הנצח, בעיר לעתיד. בתקוות ומשתלבים העבר מן זכרונות ועולים
 דורות של המרשים הרצף עם עתה, בציון היושב הדור מתחבר ירושלים,

ישראל. מלך דוד מימי הזאת, ובעיר הזאת בארץ הדבקים יהודים
 את רואים ירושלים, של רוחבה כל אל הצופה זו נפלאה מטיילת מכאן,

 ברורה המחשה ומקבלים כישנה, חדשה העיר יפי ואת הדורות חתך
 את זוכרים אנו זה ביום ישראל. עצמאות למן בה שהחלה להתפתחות

 שחרורה למען נפשם שמסרו בנינו ואת ירושלים לשחרור הלוחמים
לנצח. זכרם ינון ירושלים בסלעי ואחדותה.

 ערב איש. 100,000 בירושלים היהודית האוכלוסיה מנתה 1948ב־
 תושבים. 200,000 לכמעט הגיע היהודי הציבור הימים ששת מלחמת

 הנוכחות התרחבות באה העיר, של ושחרורה צה״ל של הנצחון ואחרי
 בדרום, ותלפיות גילה הצופים, הר אשכול, רמת ירושלים: בכל היהודית

 ירושלים את מאכלסים והיום זאב; לגבעת ועד בצפון ורמות יעקב נווה
ירבו. כן יהודים, 360,000

 סביב הרים "ירושלים בעירו: התפאר ישראל, זמירות נעים המלך, דוד
 שלחמו הלוחמים גבורת לציון זה במעמד ואנחנו, לעמו". סביב וה׳ לה

 חדש: נוסח נוסיף שנים, 23 לפני - בירושלים ליבה, בלב - ביהודה כאריות
לה". סביב יהודים "ירושלים,

 שמעברו פגיע, גבול החובקת בירה ספר, עיר היתה ירושלים 1967 עד
 הגיאוגרפיה במרכז ניצבת ירושלים עכשיו אבל אויב. ניצב השני
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 בלב נמצאת היא ובתמיד, הציונית, ההתרחשות במוקד אף הישראלית,
והציונית. היהודית ההוויה ובלב היהודי העם

 התחייה לפני הרבה היהודים בנפש מקופלת ישראל בירת ירושלים
 בתש״ח לבירה היתה ירושלים בתש״וז. המדינה הקמת ולפני הציונית
 אבות של דורות בירושלים. בעצמנו בחרנו לא מחייב. לאומי צו כמילוי

 מרכזיותה על עמדו ולוחמים, חכמים נביאים, מלכים, שופטים, ושבטים,
ירושלים. ציון עיר של

 בירתם לקביעת הביאו מזדמנות היסטוריות נסיבות אחרים עמים אצל
 אירוע עקב או הגיאוגרפי, מיקומה מפני לכך שזוכה בירה יש המדינית.

 קהיר וושינגטון, כגון: ערים לגבי היה כך כיבוש. ומסעי מלחמה כמו חולף
 שעשתה כפי בירתה, את משנה מדינה בהם מקרים אפילו יש ומוסקווה.

 כל לצורך בהתאם ממשלתית, מדיניות או אנושית החלטה לפי הכל ברזיל.
שהוא.

הלאומית השאיפה פיסגת

 הדורות לרציפות סמל הנצחית, הבירה היא ירושלים אחרת. זה אצלנו
 הנשגבים ולאופקים היהודית לזהות ארצי ביטוי היא ישראל. עם ולנצחיות

 מתוקפו מאבד ציון שיבת של התהליך ירושלים, בלי הישראלית. הרוח של
שלו. הלאומית ומהאותנטיות המוסרי

 מדינת תפארת הלאומית, השאיפה פיסגת היא ירושלים בשבילנו
 לארץ התקשרנו לא ובלעדית. אחת בירה ועיר אחת מולדת לנו יש ישראל.

 על היושב כעם אלא זר, כובש או דתית כת בתור הזאת ולעיר הזאת
מדינתו. על ומגן בשפתו מדבר למולדתו, שב אדמתו,

 בשביל לאומי מרכז או פוליטית, מציאות פעם אף היתה לא ירושלים
 הנצרות של המייסדים גם אכן, היהודי. לעם שהיא כפי אחרים, עמים

 להתעניינות הגורם הללו הקבוצות אצל אבל לירושלים. קשורים והאיסלם
 לרגל עלייה תפילה, של עניין - דתי הטעם דבר של בעיקרו היה בירושלים

 שלהן למאמינים הקדושים מקומות ולאיסלם לנצרות יש ועל־כן ופולחן.
בירושלים.
 סירובן אף ועל העולם, ממשלות של הבלתי־פוסקת ההתכחשות למרות
 ברורה. מציאות בעיר ישנה לירושלים, שלהן השגרירויות את להעתיק
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 יהודים וממערב, ממזרח תבל, מקצות לירושלים, הנוהרים ההמונים
 לעומת כמה, פי וצודקת רועמת הצבעה ברגליהם מצביעים ולא־יהודים,

האו״ם. של הכללית בעצרת הכזב הצבעות
 לחץ להדוף במאמץ הלאומי, התוקף במלוא הזאת בעיר ניצבים אנחנו

 עולים בה לקלוט ולבנותה, בירושלים לשלוט המלאה זכותנו נגד בינלאומי
ארץ־ישראל. על ריבונותנו את ממנה ולקיים

 בעולם לעיר זיקה אין ולגמגום. להיסוס מקום כלל אין ירושלים בנושא
 בתודעה לחזק עלינו ואותה האמת זאת לירושלים. ישראל עם של כזיקתו

והבינלאומית. הלאומית
 של והחיים הפולחן זכויות את פעם אף נקפח לא השלום, עיר בירושלים
זאת. לקיים אפשר יהודי שלטון תחת רק כי הוכח לא־יהודים.

 וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה: הנביא הכריז שנה 2,500 לפני כבר
 משחקים וילדות, ילדים ימלאו העיר ורחובות ירושלים.... ברחובות

 ומארץ מזרח, מארץ עמי את מושיע הנני צבאות: ה׳ אמר כה ברחובותיה...
לעם..." לי והיו ירושלים, בתוך ושכנו אותם, והבאתי השמש. מבוא

 בשל "שיר 1949ב־ כתב גרינברג, צבי אורי הלאומי, המשורר ואילו
הבאות: השורות ובו לירושלים" אהבה

לפתות: נסירגים הישיר כמיטב יכולים, ישראל בחורי
וחרמון ירדו ארץ גבול ממעבר מנדד שובו -

תחתם אשר עמים במחוזות זהריות אוהדי מנדד ישובו
 גזעכם והרוגי גנוזים ודמעות, דם קוויים

כמוזטם. גויים דקרו עיני־צפור־נכשו אשר

 בחרות של אחד אהב ברן כןנו הדמים דפקי כל את
 דמים לחתן כלה והיא אם שהיא ?בוהה לירושלים

 נפעמים כפעמונים ולבבות אוהבה עליה ך?לכם ןהןה
לעולמים! כלה והיא אם עוהיא —בלבד לה

 הנכסף( הנס דעת על )מתוך

 לתושבי וברכות ירושלים, ביום ובתפוצות, בארץ ישראל, עם לכל שמח חג
 את בה, היהודית האחיזה את ולחזק בה לבנות בה, לגור זכו אשר ירושלים,

הדורות. סוף עד בה, ישראל מלכות
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לגרדום העולים של נצחונם
(27.6.1990 רמת־גן, הגרדום, לעולי באזכרה )נאום

 המחתרת גיבורי גיבורינו, של האלמוות זכרם את היום מעלים אנו
 ישראל. ועם ארץ־ישראל של השחרור במלחמת לגרדום עלו אשר העברית,

 של הגורלי לתהליך שהתנגדו ועוינים זרים שלטונות ע״י להורג הוצאו הם
 לארץ חופשי, כעם - לארצו ישראל עם שוב על הנבואי החזון הגשמת

זרים. מעול משוחררת
 בשירת רוח, וברוממות בגבורה למוות הלכו הגרדום עולי גיבורינו
 זאת למרות אך האחרונה, דרכם היתה זאת שפתותיהם. על "התקוה"

הזר. השלטון גזרת מבצעי תלייניהם, ולא ניצחו אשר הם זאת ובכל
 התורכים השליטים בארץ־ישראל. זכר נותר לא אלה משליטים

שוב. ללא הלכו והבריטים
 של למלחמה אחיהם חבריהם, היום ושולטים מהלכים ובארץ־ישראל

 תפילה כאשר האחרונה, בדרכם מרחוק אותם ליוו אשר הגרדום, עולי
לשווא. חלילה יהיה לא הגיבורים, קרבן שקרבנם, - בלבם היתה

 אנדרטת לפני כאן עומדים אנו שנים, הרבה כל־כך כעבור היום, ואכן
 הועלה ואחר־כך נתפס, בקרבת־מקום, שנפצע גרונר דב של לזכרו הזכרון

 אמנם ממול. המשטרה בנין על בהתקפה שנפלו חבריו, ולזכר לגרדום,
 משטרה. תחנת כבעבר ומשמש רואים, שכולנו כפי היום, עד עומד הבניין

 הדגל הכחול־לבן, הדגל מעליו מתנוסס - ג׳ק" ה״יוניון דגל במקום אך
 המחתרות מגיבורי רבים ועוד הגרדום עולי עצמם והקריבו נלחמו שלמענו
 שוב, ללא שהלכו יקרים, ידידים על כואבים אנו אמנם עימנו. עוד שאינם

 אכן, וחבריהם. לגרדום העולים של נצחונם על ומאושרים גאים אנו אך
לשווא. היה לא קרבנם
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 ההם, השחורים ובלילות אדומים בימים כי שוב, היום לומר יכולים אנו
 והאפשרית, הצודקת והיחידה - הנכונה בדרך הלכנו שגינו. ולא טעינו לא

ניצחנו. כן ועל
 שאכן ובטוחים, החלטיים להיות ימים באותם מאוד, קשה היה, קשה

 ובספקות בהיסוסים והתייסרנו התלבטנו כמה בלתה. ואין הדרך זאת
סביבנו. אשר הישוב והשמצות הנופלים קרבנות הכבירים, הלחצים לנוכח

 יבוא יום כי שנה, 52 לפני בעכו, הגרדום בחדר בן־יוסף שלמה חשב האם
 את להעלות - ודומותיה הזאת הזכרון למצבת מורם בראש יבואו וחבריו

והעצמאית? החפשית ישראל במדינת זכרו
 אחרי יבוא יום כי חכים, ואליהו בית־צורי אליהו האליהו, שני חשו האם

 לספר יבוא - ישראל ממשלת ראש והיום - אז בלח״י ומפקדם שנים 46
החפשית? ישראל מדינת לאזרחי וגבורתם מסירותם על

 מרדכי - לגרדום שעלו הגיבורים העתיד את כך לעצמם תיארו והאם
 ומאיר חביב אבשלום וייס, יעקב קשאני, אליעזר דרזנר, יחיאל אלקחי,

 אנשי על נגיד ומה - פיינשטיין מאיר ואת ברזאני משה את גם ונזכיר - נקר
 כבר מהם ניטלו חייהם אשר ואלה - לישנסקי ויוסף בלקינד נעמן ניל״י

הי״ד? כהן ואלי עזר ושמואל מרזוק משה - היהודית המדינה של בימיה
 ישראל עם של הנצחי החזון כי בנפשם, עמוק האמינו כולם הם בוודאי

 מוקף הוא כאשר ספקות, לו ואין בן־אדם מי אך למציאות, ויהיה יקום
נגדו? ולוחמים הפועלים גורמים הרבה כל־כך

 היא ישראל תקום למען לגרדום שעלו והטהורים הגיבורים של האפופיה
 למען ברזל וברצון בעקביות חת ללא הלוחמים של הדרך כי ניצחת, הוכחה
 היחידה הדרך והנכונה, הצודקת הדרך והנה היתה - היהודי העם גאולת
היום. וגם אז בלתה, שאין
 על יושב ישראל עם כאשר היום, גם לשכוח: ולא לדעת עלינו זאת כי

 החוזרים אחיו של ציון שיבת את ושמחה אושר ברגשות ורואה אדמתו
 יותר בה יש - בשושנים סוגה איננה הדרך היום גם גיל, בדמעות הביתה
 מבפנים ומכשילים מכשולים הרבה ויש משושנים, ומוקשים קוצים

 העם של התקדמותו את למנוע רצונם היה עז אשר אלה מצד ומבחוץ,
להם. ראוי שהוא כפי ובטחון, שלום חיי לקראת הסבל, שבע היהודי

 המחלישים כביכול, המפוכחים החשבונות פעם אף חסרו לא
 מצבת תבל? אדירי נגד יעקב תולעת של כוחה מה לאמור: והמרתיעים
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 הישרה הדרך לחזון, הנאמנות דרך כי התשובה, את נותנת הזכרון
 היא בעולם, אחד אף לפני ובכריעה בכניעה מכירה שאינה הדרך והעקבית,

 אותנו שתוליך הדרך היא ביותר, הצודקת ביותר, ההגיונית הדרך גם
ומנצחת. חזקה ישראל למען - ההר במעלה
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הנפלא תימן שבט
ירושלים, תימן, יהדות לחקר הבינלאומי הקונגרס של החגיגית בפתיחה ברכה )דברי

27.8.1990)

 לישראל הנוהרים עולים אלפי של וגואה ההולכת עליה ימי הם אלה **מים
 נס בתולדותינו, היסטוריים ממדים בעל מאורע זהו אבות. לארץ ושבים
 של עתיד למדינה, יותר טוב בעתיד אמוננו את המחזק ומרומם מרגש

ופריחה. שגשוג
 והשיבה לציון הערגה במימוש הגלויות רוב את הקדימה תימן יהדות

 את לעשות מתימן יהודים החלו שנה ממאה למעלה לפני לארץ־ישראל.
 הדרך סכנות אף על ופרד. חמור על מי ברגל, מי הקודש, לארץ דרכם

 היהדות, למורשת המיוחדת הזיקה אותם הניעה הקשים, והטלטולים
ההבטחה. לארץ קץ אין וגעגועים

 שלום של בחרוזיו ומתבשם תימן, משוררי של פיוטיהם את שקורא מי
 בלבם. שפעמה לציון העזה האהבה עוצמת את לחוש שלא יכול אינו שבזי

 של אווירה את נשמו הם מאודם ובכל בנשמתם אך בתימן, חיו הם
 יהודי הזאת. לערגה ביטוי נתנו והמשוררים הפייטנים רק ולא ארץ־ישראל.

 יבוא, בוא ארצה ועלייתם גאולתם שיום עזה חדורי־אמונה היו תימן
 ועל ספרותם ועל מנהגיהם על חותמה את טבעה הזאת והאמונה

חייהם. באורח ושעל צעד כל ועל תפילותיהם
 ציפיות ללא דרישות, ללא בהמוניה, תימן יהדות עלתה רצון, ובעת

 ועל צפיותיה על והותר די פיצוי היתה עלייתה עצם כאילו חומריות,
 חלוצית בעבודה רצופה תמיד היתה תימן עולי של דרכם העבר. סבלות
 עמל בניין, היאחזות, ארץ־ישראל: תורת של למעשה הלכה ובקיום
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 לך ואין תימן עולי של ביישוביהם רצופה הארץ מפת במועט. והסתפקות
בארץ־ישראל. ולהשתרשותם לתרומתם מזו טובה עדות

במאבק מזהיר פרק

 הארץ שחרור למען במאבק בהשתתפותם תימן יהודי רשמו מזהיר פרק
 צה״ל. במסגרת והן המדינה קום שלפני המחתרות במסגרת הן זרים, מעול

 אופטימיות ישראל, אהבת מופלאה, חריצות והקרבה, מסירות
הזה. הנפלא השבט את מאפיינים פנים ומאור בלתי־נדלית

 כאן החיים אורחות על שונות בדרכים השפיעו לארץ שעלו תימן יהודי
 הלשון, הזמרה, השירה, וביניהם רבים, בתחומים המדינה את והעשירו
 עם של הנצחיים בערכים דבקותם המקורי. היהודי והחינוך האמנות,
 ומקרינה כולנו את מדביקה זו, ואופיינית שורשית יהודית דבקות ישראל,

כולם. ישראל שבטי על
 קיום על פוסקים בלתי ובאתגרים במאבקים נתונים אנו עדיין זו, בשעה
 מן לרגע מרפים אנחנו אין זאת, עם ועתידה. דמותה והבטחת מדינתנו

 רבים יהודים המצוקה. מארצות הפליטה שארית של להעלאתה המאמצים
 משפחותיהם בני ועם עמם עם להתאחד ומצפים תימן בצפון סגורים עדיין
מצפוננו. דלתות על להתדפק חדלים לא שוועתם והדי

]...[ אי״ה יבוא זה גם אבל בתוכנו, לראותם רוצים היינו כמה
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 מיליוני של האפר מתוך קמה הזאת "המדינה
 הנאצית. המפלצת על־ידי שהושמדו יהודים,
 ורצו מיועדים שהיו המיליונים הושמדו בשואה

 חוט את ולהוות ארצנו את ליישב אלינו, לבוא
 הם המדינה... של החי הגוף עיקר ואת השדרה

 היום עד ואנחנו שהושמדו מפני הגיעו לא
אברים". קטוע אך חי כגוף החיים בארץ מהלכים





יהודים מיליוני של האפר מתוך
(24.1.1984 בישראל, בביקורו קוהל, הלמוט מערב־גרמניה, קאנצלר לכבוד נאום )מתוך

 קיומנו על חותמו הטביע ההיסטורי הניסיון אשר סבל, למוד עם אנו ]...[
 את שליוו התלאות בעקבות חושל שלנו ההישרדות כושר מחשבתנו. ודרך

 הם בארצנו היהודית הממלכתיות וחידוש לגאולה הצפייה דרכנו.
 הישגינו. ואת קיומנו את המבטיחים האיתנים הכוחות את בנו המעוררים

 קיבוצי בזכרון לדור מדור קורותיו את ולהנחיל לשמר נוהג היהודי העם
 של האמיתית המשמעות זוהי המסורת. של ערכה את ולהוקיר מפותח

 או מפואר ויהיה לעבר, התכחשות הדעת על תעלה לא אצלנו לאומי. קיום
 יחד הלאומית. הזהות לאובדן הבטוחה הדרך שזו כיוון שיהיה, ככל מחריד

 מתוך אותו ומזכירים זוכרים אלא העבר, בידי שבויים איננו זאת, עם
יותר. טוב בעתיד אמונה

 יהודים, מיליוני של האפר מתוך שנה 36 לפני קמה הזאת המדינה
 שהיו המיליונים הושמדו בשואה הנאצית. המפלצת על־ידי שהושמדו
 ואת השדרה חוט את ולהוות ארצנו את ליישב אלינו, לבוא ורצו מיועדים

 הציוני, לרעיון ונפש בלב מסור ציבור היה זה המדינה. של החי הגוף עיקר
ואדיר. נלהב נוער המוני עם

 שהיו והצאצאים הם לישראל, האלה המיליונים אז באים היו אילו
 העוצמה בשיא מיליונים, 10 או 8 בת מדינה בארץ היום היינו להם, נולדים

 בארץ מהלכים היום עד ואנחנו שהושמדו מפני הגיעו לא הם המובנים. בכל
 ושעל: צעד כל על בחסרונם מרגישים אנו אברים. קטוע אך חי כגוף החיים
 עם לבנות בהיעדרם ממשיכים אנו ובתרבות. במדע בתעשייה, בצבא,

 המדינה קום אחרי אלינו שבאו עמנו מבני ומאותם הפליטה משרידי
היטלר. של הצבא הגיע לא אליהן מארצות
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 דבר מכל להיזהר ויש ממנו להתעלם אפשר אי וכואב, עמוק פצע זהו
]...[. מחדש אותו לפתוח העלול

 כך. על לברך ויש רבים במישורים הדוקים מדינותינו שתי בין הקשרים
 ובהידוק והמדעי הכלכלי במישור אותם ולחזק להמשיך מעוניינים אנו

 העבר, את ישכחו לא ומנהיגיו הגרמני שהעם מאוד חשוב המדיני. הדו־שיח
 דאגותינו את הוויתנו, את מקרוב להכיר כדי ובעתיד בהווה יפעלו גם אך

 וליתר התחשבות ליתר תוביל הבנה יתר ולבטחון; לשלום שאיפתנו ואת
וידידות. קירבה
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השלישי לבית - ההריגה מגיא
(9.5.1985 תל־אביב, הנאצית, גרמניה על לנצחון שנה 40 במלאת בעצרת )דברים

 תופעות לשתי קץ שמה שנה 40 לפני היום הנאצית גרמניה של כניעתה
 על להשתלט שביקש הרשע שלטון האנושות: בתולדות היו לא שכמותן

 כביכול. העליון, הארי לגזע העולם אומות כל את ולשעבד העולם כל
 ישראל עם את ולאבד להרוג להשמיד, רשע שלטון אותו של והשאיפה
מגוי. ולהכחידו

 שני בין או מחנות, שני בין מלחמה היתה לא השניה העולם מלחמת
 שנברא מי בין מלחמה היתה היא לחופש, עריצות בין לא ואף צבאות,

 של מזו שפלה לדרגה עצמם את והורידו בצלם שמרדו אלה לבין בצלם
 מזבח על בני־אדם שהקריבו עמים היו קדמונים בימים טרף. חיית

 הנאצית החיה אך הטבע. כוחות בפני ופחד חשוכה אמונה מתוך אליליהם
 היא כאליל, עצמה את העמידה היא כי עמים, מאותם אף גרועה היתה
 העמים בני את ובלתי־אנושי אכזרי במחי־יד וביטלה לעצמה, סגדה

אדמות. עלי קיום זכות לו שאין כאבק־אדם האחרים
 בפני האדם כל שוויון ואת החיים קדושת את לעולם הביא ישראל עם

 החיים ערך אבדן את הצלמוות, את לעולם הביאה הנאצית החיה בוראו.
 ומאוס לטמא נהפך לנו והמקודש הקדוש כל הנואלת. הגזענות תורת ואת
למכוער. נהפך בעולם היפה וכל ההיטלריאני, הנאציזם בידי

 נשכח, לא שנה, 40 לפני היום שהסתיים האדם, בתולדות השחור הפרק
 האחריות להטיל נסיון שום יצליח לא גם להישכח. יכול ואינו יישכח לא

 לא אנשים של קטנה קבוצה מטורפים. קומץ או מטורף על ההם לנוראות
 אחרי ונהו לה, צייתו אילולא האנושות על צילה את להטיל מצליחה היתה

 מיליונים ואף רבבות ממעשיה, עין והעלימו עמה, פעולה ושיתפו תורתה,
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 שרידי ישראל, עם בני כמונו, ומי לה. ומחוצה אירופה, יבשת ברחבי
 את בעין עין וראו לאמיתה האמת את היודעים ופליטיה, השואה

 החיה לה שזכתה הפעולה שיתוף ואת לאיד השמחה ואת האדישות
הנאצית.

 ששום הנצח, עם בני עולם, עם בני להיות בחלקנו נפלה גדולה זכות
 שמנו העבר, מוראות את לרגע שכחנו שלא אף לו. יכול לא ומתנכל אויב
 של דרכיו ממנו נפלאות ציון. ולשיבת לחיים לתקומה, לעתיד, פעמינו את
 ועוד ההריגה בגיא בהמוניהם נפלו שאחינו בעוד כי ההיסטוריה, שר

 מתוך התשועה. וקמה הצמח ונבט הזרע נזרע הבכא, מעמק יצאנו בטרם
 היהודי הישוב התעורר אירופה אדמת על והאבל והדמע ההרס אימת
 את הקם למען למאבק ויצא שלשלאותיו את ניפץ בארץ־ישראל, הקטן
 הכוח את בלבנו נטע שנטבחו המיליונים של זכרם השלישי. הבית

 אך היינו, קטן קומץ נפל. לא אך הוכה, יהודה שבט והנחישות, והעוצמה
 מגוף שנקטעו והרבבות האלפים של רוחם ניצבה מאתנו אחד כל מאחורי
ונצחונותינו. הצלחתנו סוד זהו האומה.

 היחידה הנחמה היא והתקווה. והתשובה הנחמה היא המתחדשת ישראל
 מזימת את בליבם שחרשו אלה לכל התשובה היא שנכחדו. מיליונים על

 שנות בגלויות שגוועו הדורות לכל התקווה היא עמנו. נגד והרשע האופל
 לדורות התקווה היא אבותיהם. לארץ הבנים בשוב לחזות זכו ולא אלפיים
 לרומם ולשגשג, להפריח שורשים, ולתקוע לבנות שימשיכו העתיד

 ישראל מלכות את לתפארת, בניין ולהקים ישראל, שם את ולהאדיר
עד. עדי שתשכון
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נשיקה מיתת האיום:
 דוד ע״ש הנוער כפר הפליטה", שארית יוצאי - ז׳בוטינסקי ״תנועת בכנס דברים )מתוך
(21.10.1986 הרצליה, רזיאל,

 בבעיות צוואר עד השקועים היום־יום, ללחצי הנתונים אנחנו, ]...[
 המוציאים העבר זכרונות הזכרונות, בגלי להיסחף ממאנים האקטואליות,

 לנתח להתעמק, יש ההווה, את להבין רוצים אם ואולם ההווה. מן אותך
 ראשון דור ז׳בוטינסקי, תלמידי אנחנו, הזאת. במאה עלינו עבר מה ולהבין

 כל לעשות קדושה מחוייבות - הזכרונות עם בקרבנו נושאים לגאולה,
 סוף עד להגשמתם לפעול שנשבענו היעדים את להגשים כדי שבכוחנו,

ימינו.
 אימי של הכאב את בקרבכם נשאתם אתם הגהינום, את עברתם אתם
 - ולא הגולה את חסלו - ז׳בוטינסקי של לקריאתו שמעו רבים לא השואה.

 יהודים של המיליונים גלי את לראות זכינו לא לכן, אתכם. הגולה תחסל
 השגיאה אותנו תרדוף הדורות סוף עד לארץ־ישראל. הגולה מן נוהרים

מנוח. לנו תתן ולא הזאת הטראגית
 שוררת היום עליהם. מתדפקים ואין - לרווחה פתוחים השערים היום
 כך כל רבים יהודים היו לא מעולם שאננות. עושר, שובע, של אווירה

 האיום היום בגולה. ליהודים כך כל טוב היה לא מעולם כך. כל עשירים
 ושובע. שאננות בנשיקת עם מיתת של איום אלא כלכלי, או פיסי איננו
 זקוקים היהודים מאשר ליהודים יותר זקוקה ארץ־ישראל היום

 שחל הטראגי השינוי מן הזאת, האווירה מן חלק זה וגם לארץ־ישראל.
 את אוהבים אמנם היהודים בריה״מ. יוצאי בקרב הנשירה היהודי: בעם

 נוכל לא להם: לומר יש אבל בלעדיה, לחיות יכולים אינם המדינה,
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 חובה הזאת. המגמה את נשנה לא אם היהודי העם עתיד את להבטיח
קליטה. של אווירה ובארץ עליה, של אווירה בגולה ליצור

 עיסוק של ויאוש, תבוסתנות של רוחות מוליד עליה חוסר
 לוויתורים: נימוקים במספרים שרואים יש דמוגרפיה. על בסטטיסטיקות

 נגיע כי שהאמנו אנחנו, ששיחררנוי השטחים לכל יהודים ניקח מניין
 ליטול עלינו שומה קטן, יהודי מיעוט בארץ־ישראל כשהיה עוד למדינה

 לאיש מייעץ הייתי לא זה, עם האווירה. ואת המצב את לשנות יוזמה
 שתבוא עד מאום לעשות ולא ידיים בחיבוק לשבת ליאוש, להתמכר
העליה...

 אדיש הישוב היה ׳40ה־ בשנות כי הטוענים מחקרים, טענות, שומע אני
 האינסטינקט זאת. מקבל לא אני באירופה. המתחוללת השואה לנוכח

 כאן לחמנו שעה. באותה לעשות מה בארץ־ישראל, לנו, הכתיב ההיסטורי
 היה מי זאתי עשינו אילמלא קורה היה מה וכי ועצמאות! מדינה למען

 עשינו טוב כן, ועל המדינה? היתה לא אם הבאים את ומעודד מקבל
 את וקלטנו מדינה הקמנו השתוללה. השואה כאשר גם במלחמה שהמשכנו
הניצולים.

 הדרוש כל לעשות זמן ובאותו העליה, למען הכל את לעשות עלינו היום
 את לחזק הכלכלה, את לבסס עלינו הקליטה. למען בארץ־ישראל,

 העליה גלי את לקלוט שתוכל כדי הארץ, חלקי כל את ליישב הבטחון,
היסטורי! הכרח זהו יבואו! והם - יבואו כאשר
 מדי פחות אנחנו איומים. ורבת סיכויים רבת מעבר בתקופת חיים אנו

 ליצור כדי רבים אנחנו אבל כולו. העם מדינת את ליצור כדי כאן, יהודים
 בתקופה בארץ־ישראל ולהתחיל רובו, את העם, כל להבאת התנאים את

 כאשר כקדם, ימינו חידוש ושל גידול של ופריחה, צמיחה של חדשה
 ולשקם לקיים עלינו ייטב. כן שיירבו, ככל במולדתם. יחיו יהודים מיליוני
 זה בכנס אנו מזכירים ואימיו סבלו את אשר היהודי, העם את בארצנו

ומאמצינו. כוחנו כל את להקדיש עלינו למענו ואשר
 הזאת, הקריאה את ז׳בוטינסקי. תנועת פעילות של העיקרי התוכן זהו

 ואשר ידע לא אשר הדור אל להעביר עלינו הנפש, מעימקי הזה המסר את
 זאת לעשות נוכל שבטיו. כל על ישראל בית כל ואל אלה, אימים עבר לא

 זאת תעשו הממשלה, זאת תעשה ישראל. ובממשלת העם ממרכז בעיקר
וארץ־ישראל! ישראל עם למען ביחד, זאת ונעשה אתם
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אירופה של בסדום צדיקים
(18.1.1987 תל־אביב, ״הבימה״, בבית העולם, אומות לחסידי הוקרה בערב )דברים

 הוקרה של ערב זה, בערב עמכם להיות לי שניתנה הזכות על אני שמח
 בשנות יהודים להצלת נפשם את חרפו אשר העולם, אומות חסידי לאחינו
השניה. העולם מלחמת של השואה, שנות האימה,

 צדיקים אותם העולם, אומות כחסידי איש 4,500כ־ הוכרו היום עד
 נרדפים. יהודים להציל כדי נפשם שחרפו אירופה, אדמת שעל זו בסדום

 פשוטים מאיכרים החברה, שיכבות מכל אנשים שונים, בני־עמים היו הם
 עצמם, סיכון ותוך באצילות־נפש נפשית, בגבורה אשר מדינה, אישי ועד

יהודים. היותם - היה פשעם כל אשר לחבר, לידיד, לשכן, יד הושיטו
 ליקוי של אכזריים בימים ובודדים מעטים היו העולם אומות חסידי
 שהרגש המעטים, היו הם האנושות. בתולדות היה לא שכמותו מאורות
 בני־עמם. והמוני שליטיהם של החייתי היצר על אצלם גבר האנושי
 ולבנות המיליונים ששת מגורל להינצל יהודים אלפי הצליחו בזכותם
בארץ־ישראל. היהודי, העם של ההיסטורית במולדת חייהם את מחדש
 את כונן ההשמדה מאפר אשר תקומה, אל משואה יצא אשר ישראל, עם
 אינו והולך, המתחזק ישראל עם וריבונותו, עצמאותו את השלישי, ביתו

 רבה מידה שגילו יד, לו שהושיטו הלא־יהודים, הבודדים, אלה את שוכח
 בעצמם שילמו מהם רבים כך על ואשר - ותושיה ידידות אנושיות, של

ובעתידם. בחייהם
 אמונים. להם ושומר העולם אומות חסידי את ואוהב מוקיר ישראל עם

 באמצעות - דרכים וכמה בכמה ישראל עם הביע התודה הכרת את
 כן ועל בכך. די תמיד לא מדליות. והענקת עצים נטיעות הוקרה, תעודות

 וגברה הממשלה משרדי על־ידי המאמץ גבר אלה בימים כי אני שמח
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 לחיות גם שבחרו העולם, אומות חסידי מבין לאלה לסייע הפעולה
בתוכנו.

היהודי במעמד המהפך

 שנה 42 במלאת זה, בערב - העולם אומות לחסידי כבוד נותנים אנו כאשר
 איננו - ואלנברג ראול האומות, מחסידי מהבולטים אחד של להיעלמו

 העם עברנו, כיברת־דרך איזו בסיפוק ולראות אחורנית להביט שלא יכולים
והשואה. האימה שנות מאז היהודי,
 בעל עצמאי, לעם ובודדים, מעטים לחסדי שנזקק ונידח, נרדף מעם

 ובריבונותו. רגליו תחת המערבית, ארץ־ישראל שכיברת־ארץ, נפלא, צבא
 הן היהודי, לעם ביותר הטובה ההגנה את מבטיח ישראל מדינת של קיומה

 אדון היום היהודי העם בתפוצות. פזור שעדיין זה והן בציון היושב זה
 רק היום גם וכוחו. עצמו על וראשונה בראש סומך היהודי העם לגורלו,
 אותם להוקיר יודעים אנו אך ידידינו, הם העולם אומות בין מעטים
ברית־אמת. לנו והשומרים לנו, הנאמנים רייגן, של ארה״ב ובראשם ידידים,
 הנרדפים לימין שעמדו העולם, אומות לחסידי לגמול יכולה ישראל היום

 בעלת־ברית להיות יכולה ישראל והיום ביותר, הקשות בשעותיהם
 שחל הגדול השינוי זהו לארה״ב. בעולם, במעלה הראשונה למעצמה

 מאז. היהודי במעמד שחל הגדול המהפך זהו העולם, מלחמת מאז בעולם
 הרבים, על המעטים בנצחון זה, במהפך וחלק יד העולם אומות לחסידי
הנאצי. הצורר זרוע בגדיעת
 המנסים יש עדיין אויביו, רבים עדיין היהודי. לעם מתנכלים יש עדיין
 שנעשה הנורא הדמים מרחץ את וראינו - הם באשר יהודים לרצוח

 מועלה אלה בימים ורק באיסטנבול, בית־הכנסת במתפללי אשתקד
יותר. ולא כך לנאציזם. הציונות את המשווה מחזה, בלונדון

 נדקרו שוב המארב, מן סכינים נשלפו שוב אתמול רק - מבית וגם
 מכאן שולחים אנו בירושלים. העתיקה בעיר יהודים צעירים שני בעורפם
 חמורה אזהרה - זה ועם אוחיון, האחים לשני מהירה החלמה איחולי

 על המחיר מלוא את ישלמו והם תשיגם ידינו הרצחנים: למחבלים
 לעולם ירושלים זממם. את ישיגו לא החבלה, אירגוני המחבלים, פשעיהם.

 בה יחיו ונוצרים מוסלמים ויהודים, - ישראל בשלטון מאוחדת תהיה

276



ותקומה שואה

]...[ זכויות ובשיוויון ובשלווה, בשלום
 העם למען עשיתם אשר כל על תודה בהכרת די תמיד לא כי יודע אני

 אלה עצים. בנטיעת לא ואפילו במדליה או בתעודה די תמיד לא היהודי,
 העבודה משרד באמצעות המדינה, כי יודעים אתנו לחיות שבחרו מכם

 קשייכם הקלת למען הדעת את מבעבר, יותר היום נותנים והרווחה,
 בזמן לכם שנקבעו הנוספות הזכויות כי מקווה אני והכלכליים. החברתיים

 על הוקרה של נוסף ביטוי ויהיו חייכם תנאי את יקלו חוק, על־פי האחרון,
 של רבה מידה מתוך בהתנדבות, מרצונכם, למעננו עשיתם אשר כל

וחברות. אנושיות
 שאר ואת טובה ארץ־ישראל למען התנועה את אתכם, מברך אני

 חסידי העלאת למען בהתנדבות, זה, בערב יחדיו שחברו הגורמים
 אהבתו את הזה היום לכם מביע כולו ישראל עם נס. על אומות־העולם

ותודתו.
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היהדות במדעי ומלואו עולם
 הצופים, הר העברית, האוניברסיטה היהדות, למדעי העשירי הקונגרס בפתיחת )דברים

(16.8.1989 ירושלים,

 העולמי הקונגרס של בפתחו הצופים, הר פסגת מעל היום בעמדנו
 של דורות ניצבים עמנו לבדנו; עומדים איננו היהדות, למדעי העשירי
 הזה ההר על תורה שלמדו הצופים, בהר העברית האוניברסיטה תלמידי

 להר השיירה אנשי 77 ובהם במערכה, והנופלים תש״ח לוחמי תש״ח; לפני
 בשנות הצופים הר מובלעת על ששמרו הבטחון כוחות אנשי הצופים;

 בהסכמי כמוסכם שלא בו, לימודים מנע שאויב בשעה הרעה,
 וראשונה בראש ואולי ;1967ב־ ההר את ששיחררו הלוחמים שביתת־הנשק;

 והפכום היהדות למדעי בקונגרסים שהשתתפו היהדות, במדעי חוקרים -
 אלה של רוחם כאן עמנו נמצאת אולי לצדם אליו. פונים הפיות שכל לתל
 מדעי חכמי ובהם אירופה, בשואת הכורת עליהם עלה כי זכו, שלא

ענפיהם. לכל היהדות
 יותר כתום השואה, מלחמת לפרוץ שנה חמישים כתום היום כאן היותנו

 עדות היא - ההר לשחרור הכ״ג בשנה ישראל, מדינת לקום שנה מארבעים
 רוחו, לנצחיות היהודי, העם לנצחיות עדות אלה, כל של לנצחונם

הבירה. בירושלים לנצחיותו

הרצאות מאות תשע

 ממשלת בשם העשירי, הקונגרס משתתפי היום, לברככם לי היא זכות
 במדעי ומלואו עולם חובקות כאן שינשאו ההרצאות מאות תשע ישראל.

278



ותקומה שואה

 ובתבל בישראל בהם המחקר של השופעת חיוניותו את ומייצגות היהדות,
 מעידים איכותו, שגם ומובטחני הקונגרס, של שהיקפו לי נדמה ומלואה.

 ואני היהדות, מדעי בחקר ישראל של מרכזיותה על עדים מאות כתשע
שקמו. מקטרגים כנגד זאת לומר לעצמי מרשה

 חוקרים ישנם הקונגרס משתתפי בין כי לשמוע שמחתי
 אשרינו ומיוגוסלאוויה. מהונגריה מבולגריה, מפולין, מברית־המועצות,

 מסמל אכן לכאן בואם כי כולנו, תקוות תקוותי, עזה בואם. וברוך שזכינו,
 לחצות שואף שהוא מטבעו היהדות, מדעי בכללו המדע, והרי חדש; עידן

הוא. באשר באנוש היא רוח ופיסיים; גיאוגרפיים גבולות
 הוא אירופה יהדות ולשואת השניה העולם למלחמת השנה חמישים ציון

 אומה מכל יותר היהודי, העם היהדות. מדעי שענינו בקונגרס מאליו מובן
 כוונה אליו היהודי. העם שואת היא השואה זו. במלחמה הוכה ולשון,

 בתבל הוא מהלך מאז הדמים. מבול שטף אותו שפל, מכל השפלה המזימה
 גם הוא בלבד, היסטורית אבן־דרך אינו השנה חמישים ציון אברים. כרות

 עם רוצץ ראשה כי שדימינו האנטישמית המפלצת כי לכולנו, תזכורת
 המועד ציון שונים. עולם בחלקי ראשה, את ומרימה שבה הנאצים מיגור

 תציין ישראל ממשלת למאבק. למודעות, לערנות, קריאה גם אפוא הוא
 על דהיום, באנטישמיות שתעסוק בישיבה השנה חמישים מועד את

המאבק. ובדרכי - צורותיה
הקונגרס: של עיסוקו במרכז יהיו נושאים כמה עוד כי למדתי

 על המאורע של והשפעתו הצרפתית למהפכה שנה מאתיים ראשית,
 בכך, לעסוק כדי ההיסטוריון איצטלת את לי אטול לא ישראל; תולדות

 גם היה זכויות, ולשוויון לאמנציפציה מהפכה אותה שפתחה השער אך
 ההיסטוריים לשלבים תלמים נחרשו ובכך ליהודים, זכויות לשוויון שער
 גם ולידה - הלאומית תחייתנו של הבשורה לרבות הבאה, המאה של

וטמיעה. להתבוללות הפרצות

העברית הלשון שנת

 הוכרזה לטובה עלינו הבאה תש״ן שנת העברית: לשוננו - חביבה ואחרונה
 להקמתו שנה מאה במלאת העברית הלשון כשנת ישראל ממשלת על־ידי

 אקדמיה לא אמנם ללשון. האקדמיה של אביה העברית, הלשון ועד של
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 העברית, הלשון מן לחלק היו אך במקורן, עבריות מלים אינן קונגרס ולא
 לתוכה מאמצת היא חי תרבותי יצור שככל הלשון לתחיה, שקמה הלשון

שונים. ממקורות מונחים
 היתה האחרונים שבדורות והעובדה חיה, לשפה הלשון של תחייתה

 רבות גלויות לבני ומאחדת אחת שפה - הזה כיום שהינה למה העברית
 ראוי כדוגמתו שאין הישג, היא - ישראל ולתפוצות בארץ המתמזגות

 היא אך בהיוולדם, שפת־אם מאתנו לרבים היתה לא אולי העברית לציון.
 שבחיה של תיאורם מאתנו לרבים זכור ודאי ילדות וכגירסת לכולנו, אם

הכוזרי. בספר
 בו המקום כי רק, אומר פוליטיים. בעניינים לעסוק המקום זה לא

 העיר כל לעבר לצפות ניתן שממנו בירושלים, הצופים הר אנו, עומדים
 תהא ירושלים כי ועולם, עם בפני ומטעים מדגיש יחדיו, לה שחוברה

 בדברי אסיים זרים. ידי בה יחולו ולא עוד תחולק לא ולעולם לעד, בירתנו
 על "הן לציון: אומר הנביא הנחמה. הפטרות משבע באחת ישעיהו הנביא
 נקבצו כולם וראי: עינייך סביב שאי תמיד... נגדי חומותייך חקותיך, כפיים

ככלה". ותקשרים תלבשי כעדי כולם כי ה׳, נאום אני, חי לך; באו
יחד. גם וביהדות במדעים והצליחו עלו
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החרבות" הקהילות "בקעת
ירושלים, ושם", "יד החרבות", הקהילות ב״בקעת פולין אזור חנוכת בטקס )נאום

19.10.1989)

 בקעת את ירושלים, בהרי כאן, לכונן ושם", "יד אנשי שהגו הרעיון
 הצורר שהכרית ישראל קהילות של זכרן להנצחת החרבות הקהילות

ולמגשימיו. להוגיו ולתודה מיוחדת, ולהערכה להוקרה ראוי - הנאצי
 בעמדה תזדעזע שלא נפש אין כדוגמתו; שאין מפעל הוא כולו ושם" "יד

 שף נשים, אנשים, של מיליונים ששה זכרון מול הגדולה, האימה זכרון מול
 למפעל עתה המצטרף החדש הנדבך הכורת. עליהם שעלה וזקנים

 היהדות כי אז, נולדו שטרם מי את וללמד לזוכרים להזכיר בא ההנצחה,
 אותם מיליונים; ששה של כביכול, "מופשט", מספר לא היתה שהוכחדה

 חיים ששקקו רבות, רבות ועיירות בערים ויצרו חיו ריבוא מאות שש
 של שלשלת ונכדים, ובנים אבות ושמחה, צער יצירה, תורה, של יהודיים

 מאוד רב היה שחלקה להנחיל; מורשה לנו שהותירה דורות, דורי בת זהב
 היהודית. הלאומית התודעה בפיתוח היהודי, העם של הקיום ברציפות
 היהודית המדינה של וכינונה ובהקמתה הציונות, התחיה, תנועת בהקמת

בארץ־ישראל.
 לבקעת לשון זכר שהוא מניח אני - החרבות״ הקהילות ״בקעת השם

 קמו ההן היבשות העצמות ואכן, יחזקאל. הנביא של היבשות העצמות
 שלאחר זכינו, בדורנו אנו אף ישראל. לאדמת יעלו כי להן והובטח לתחיה

 את וייסד האפר מן היהודי העם קם הגדולה, השריפה לאחר הכבשנים,
 בהרי ושם" ב״יד ניצבים אנו היום לעד. תעמוד אשר - ישראל מדינת

 נעשית שנשמדו הדורות שהנצחת מכך, יותר גדול סמל ואין - ירושלים
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 זו דורנו, תהפוכות של תמציתן זו יהודית. מדינה של הריבונית בירתה בלב
נפשנו. למבקשי התשובה
 - היהודית המדינה של הנצח בירת לירושלים, - החרבה פולין מגולת

עמנו. בו שעובר ההיסטורי הנתיב זהו

הזכרון במחוזות רגע

 הולכים הביולוגיה, בגזרת הזכרון: למחוזות לרגע להפליג לעצמי ארשה
 את - השואה טרם של פולין יהדות את שחוו בתוכנו אלה ומתמעטים

 חיי את התרבותי, העושר את הקהילות, מוסדות את הגדולים, ההמונים
 של התוסס המגוון את המתמידה, התרבותית היצירה את והתורה, הרוח

 בתי־הספר הנוער, תנועות הישיבות, את והפוליטית, הציבורית הפעילות
 את הדאגה, את גם זאת, ועם הערה; העתונות והיהודיים, העבריים

 של משמותיהן שם כל מאחורי באוויר. שריחפו העורבים את קשי־היום
 אלפים מאות פעמים ניצבו שלפנינו שבלוחות־האבן והעיירות הערים

 ואהבות, תקוות ולהן - מישראל נפשות של בודדות עשרות ופעמים
 חיים ששקק מטרופולין המלחמה, שלפני וארשה ואידיאלים. אמונה

 חכמים עיר המלחמה, שלפני ביאליסטוק וסוגיהם; גוניהם לכל יהודיים
 לבוב לודז׳, דליטא, ירושלים - וילנה ופועלים, תעשיינים וסופרים,
 ערים והמזרחית, המערבית בגליציה בשלזיה, בפולסיה, ועוד, ועוד ולובלין,
 בנו אין לכולן. המשותף על יחד וכולן שלה, והמיוחד אחת כל - ועיירות

 ואחרות זו שגלות שבמקום חבל חבל קיימת; אינה פולין שגלות על נוחם
 בגזירת ארצה הגיע רוצים, שהיינו כפי בשלמותן, לארץ־ישדאל יתקבצו

 לעלות שזכו מעטים אותם בהן, שחיו מהיהודים זעיר חלק רק ההיסטוריה
שלאחריה. הפליטה ושארית החרב ושרידי השואה, לפני

 רבה במידה מחכה עודה ואגפיה, מחוזותיה פולין, יהדות של ההיסטוריה
 כאן, שבפנינו המרשימה התזכורת כי מקווים אנו ולהיכתב. להילמד
הבאים. הדורות ידעו למען לכך, דחף גם תהיה הזאת, בבקעה

 במשך שקמו עובדה ניצול תוך השואה, את להכחיש המנסים כיום יש
 ואת העולם מלחמת את ידעו לא אשר חדשים, דורות האחרון השנים יובל

 העולם למלחמת שנה חמישים במלאות כבר, לא זה החורבן. מוראות
 המדאיגות לתופעות מיוחד דיון ישראל ממשלת הקדישה ולשואה, השניה
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 וכן בעולם, שונים במקומות האנטישמיות, של המחודשת עלייתה של
 ובמיוחד לממשלות וקראה אחרים, וגזעניים אנטי־דמוקרטיים לכוחות

 אותה כינו שאבותינו האנטישמיות גילויי בכל להיאבק החינוך, למערכות
לעם־עולם. שנאת־עולם

עוד לא נשבענו:

 מכחישי כנגד להתריס באה חונכים שאנו החרבות" הקהילות "בקעת
 הנוראה ממשותו את להציג אנטישמיות, המלבים כנגד להתריס השואה,

 מקווה אני הושלם, זה באתר שחלקה גופא, לפולין אשר החורבן. של
 שעודם אנטישמיים בגילויים להיאבק מאמצים ותעשה עושה שהממשלה

 לשתף נשמח ואנו מדם, ועקוב עצוב כבד, היסטורי רקע על שם, קיימים
 יד לתת נכונים שיהיו בה אחרים כוחות עם וכן זו, במשימה פעולה עמה
לכך.

 ריבונות שנים באותן בנמצא היתה שלא כיוון אפשרית, היתה השואה
 האמינו לא החופשי בעולם והיהודים יהודי; מגן כוח היה ולא יהודית

 בכל להילחם ושיש אמת, הן והידיעות השמועות כי לקבל והתקשו
עוד. לא נשבענו: כבר זה בעניין אך הדרכים.
 חזקה ומאוחדת, בעצמה בוטחת ופורחת, משגשגת ישראל, מדינת
 שאסון לכך ביותר הטובה הערובה תהיה, גם השם ובעזרת הנה, ואיתנה

 עלינו, יישנה. לא - איברים כרותי אותנו והותיר אותנו שפקד זה מעין
 לבקש הכבדה, האחריות מוטלת ישראל, למדינת האחריות בנטל הנושאים

 את ההיסטוריים, הלקחים את לרגע לשכוח לא אך מאודנו, בכל שלום
 גלותו. ובארצות במולדתו לעמנו חובתנו ואת הקיומיים הבטחון צוויי

 ואת זאת, לנו ציוו הזה, במקום אותנו מלווה שרוחם המיליונים, ששת
נקיים. ציוויים

 תצא ישראל מדינת של בבירתה החרבות" הקהילות מ״בקעת מכאן,
 אנו כי אלינו, בואו הנורא, הלקח את זכרו בתפוצות: עמנו לבני הקריאה
 לעמוד כדי האחת, מדינתנו על להגן כדי האפשר ככל רבים להיות צריכים

 החופשי היהודי העם חיי את יחד נחיה בואו - ומתנכל צורר כל נגד יחד
הנצחית. בארצו
בלתה. ואין - הדרך וזאת הצו זהו
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שמחה ללא נצחון
(7.5.1990 הנאצית, גרמניה לתבוסת שנים 45 לציון בכנסת )נאום

 אינן אולי הנאצית, גרמניה תבוסת מאז שחלפו השנים, וחמש ארבעים
 ישראל, ובתולדות העמים בתולדות היסטוריים, במושגים ארוכה תקופה

 נודעו שלא טכנולוגיים בשיאים האנושות את ראתה העשרים המאה אך
 במאה תקדים. ללא שפל בתהומות גם אותה וראתה עולם, מימות כמותם

 ראויה כן ועל ותהפוכותיו, עשור כל ועידנים, עידן הן שנים עשרות זו
זה. מועד ציון על לשבח הכנסת
 כשמתיו, היגון, במעמקי שרוי היהודי העם היה שנה וחמש ארבעים לפני
 של עתידו על הישוב נאבק בארץ־ישראל לפניו. מוטלים מיליונים, שישה
 היה הימים, באותם בארץ־ישראל בארצו. ישראל תקומת על הציוני, החזון

תקווה. והיתה אמונה גם היתה אבל באירופה. אירע אשר על זעם
 מאש המוצלים האודים נצחון. צהלת בלבנו היתה לא 1945 במאי 8ב־

 ויתומות, יתומים המרי, וגיטאות מיערות ההשמדה, ממחנות השואה,
 כצללים איברים, קטוע כגוף היו שכולים, הורים ואלמנים, אלמנות

 קרוביהם את מחפשים היו מבינינו רבים נפשם. את ידעו שלא מהלכים,
 המקרים שבמרבית קודחת בתקווה ההריסות, בין באפיסת־כוח ויקיריהם
נתבדתה.
 אותם ישראל, ילדי בפי אלתרמן נתן שם ״1942 - העמים ״מכל בשירו

חייהם: את לחיות זכו שלא ילדים וחצי מיליון

הילדים מכל בחרתנו עואתה
כבוךך. כסא מול להרג
בכדים אוסף דמנו את ואתה

מלבדך. אוסף לו אין כי
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פרחים ריח קמו מריחו ואתה
כמטפחת, מלקטו ואתה
 הרוצחים מידי תבקשנו ואתה
?חד. גם השותקים ומידי

כתב: הנהר" "רחובות בספר משיריו באחד גרינברג, צבי ואורי

יהודים רצים מתנועעת זו עולמית אדמה פני "על
לאן, לא אל

זועקים כגופים שהם בתיהם, אש עולי מאחוריהם
ביב...". ובכל סף כל בית, בכל וגוויות

 ההשגחה צו שוב נשמע ישראל תולדות של פוסק הבלתי הנהר מעל אך
 ואומר בדמייך; מתבוססת ואראך עלייך "ואעבור יחזקאל: הנביא שהשמיע

חיי". בדמייך לך ואומר חיי בדמייך לך:

נפש חשבון שעת

 היתה היא בקלות. לה באה לא שעצמאותה ישראל, מדינת קמה בתש״ח
 מראשיתה; הציונית התנועה של רב־שנים ודיפלומטי מדיני מאבק תוצאת

 בזכות הושגה לכל, ומעל ומתיישבים עולים דורות של תולדה היתה היא
 הקרב בשדות למות נפשם שהערו צעירים אלפי של הטהור דמם

 של הראשונות שנותיה ושתיים ארבעים את המחתרות. ובמלחמות
 וחמש ארבעים אולם שמחה, מתוך החולף בשבוע ישראל בית חגג המדינה

 שעת וראשונה בראש אלא דווקא, שמחה עת אינו באירופה הנצחון שנות
נפש. חשבון

 הציר, מדינות גרורותיה, והתמוטטות ו945ב־ הנאצית החיה של מיגורה
 בכנפיהן הביאו שחלפו השנים בתבל. חדש עידן ספק ללא פתחו

 המדע בתחומי עולם, מימות כמותן נודעו שלא עצומות, התפתחויות
 - כך לומר מותר אם - והקטינו תבל של אופיה את ששינו והטכנולוגיה,

 הדרמטיות התמורות הכל על הטביעו במעלה ראשון חותם ממדיה. את
 בעקבותיהן ההמונית. ובתקשורת בתקשורת הבינלאומית, בתחבורה
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 אך ויבשות. עמים לאלה אלה משנוזקרבו ■לאומיים, י היחסים פני נשתנו
 המשותפת התקווה ולכן האדם, לב יצר האנוש, אופי הוא נשתנה שלא מה

 חרבותם "וכיתתו ישעיהו: הנביא דברי יתקיימו כי ,1945ב־ לרבים־רבים
 עוד ילמדו ולא חרב, גוי אל גוי ישא לא למזמרות; וחניתותיהם לאתים

נתקיימה. לא לצערנו - מלחמה״
 לאנושות, חדש שחר לבשר היה שאמור המאוחדות, האומות ארגון

 בהחלטתו בטוב, פתח עמנו מבחינת מייעודיו. קטן חלק רק מילא
 בהחלטה שפל לשיאי גם והגיע המדינה, הקמת לקראת צעד שהיוותה

 אנו לגזענות. הציונות, שלנו, הלאומי השחרור תנועת את שהשוותה
ההיסטוריה. של האשפה לפח תוטל זו והחלטה היום ירחק לא כי מקווים

 ושלאחר השניה, מלחמת־העולם בתקופת שנולדה הגרעינית האימה
 של העתיד מלחמת לאימת נהפכה ונאגאסאקי בהירושימה הכף הכרעת

 הגרעיני הנשק מאגר אך הפועל. אל הכוח מן לאושרנו, יצאה, לא ומגוג, גוג
 של מאגרים שלנו, באזורנו לרבות נצטרפו, ואליו מורא, ומטיל גדול בעולם

 קונבנציונליים הקרויים הנשק כלי על נוסף זאת כל וביולוגי. כימי נשק
שיעור. לאין ונשתכללו שהלכו

 .1945ב־ פצעיה את החובשת היבשת פני אינם 1990 אירופה פני אמנם

 עיי גדולים בחלקים גרמניה היתה 1945ב־ בה. חלו מפליגות תמורות
 על הברזל מסך משירד לשתיים, נחלקה וגם רבים ימים עברו ולא הריסות,

 "מסך הביטוי הקרה. המלחמה עידן ונפתח אירופה של המזרחי חלקה
 הצעיר ושהדור בריטניה, ממשלת ראש צ׳רצ׳יל, וינסטון שהגה הברזל"
 על שנים עשרות בת שליטה בתוכו קיפל לתוכנו, ער אינו אולי בארצנו
 פעם שלא הקומוניסטית, ברית־המועצות מצד אירופה מזרח מדינות
 אחרת. או זו במדינה עצמאות של מגמות לדכא כדי שלה המגף הופעל
 ואימת נאט״ו, כוחות כנגד אדירות במאסות ניצבו וארשה ברית כוחות

 של גדול חלק ישראל מכלל ניתק גם הברזל" "מסך באוויר. ריחפה העימות
היהודי. העם בני

 מנצחים שבין החלוקה למדי מהיר בקצב ניטשטשה הללו השנים לאורך
 - מקומה את תפסה חדשה וחלוקה השנייה, העולם במלחמת למנוצחים

הסובייטי. הגוש מדינות לבין החופשי העולם מדינות בין
 כינון של בתהליך השנים במשך החלה החופשית, המערבית, אירופה

 ומדיני, כלכלי לענק ושהיתה מדינות שתים־עשרה כיום המקיפה קהיליה,
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 חשיבות. משנה לה יווסף ו992ב־ המתוכננים איחודה צעדי יתגשמו שאם
 הסכמי לרבות הקהיליה, עם השנים לאורך טובים כלכליים יחסים לישראל

 נודה בתוכה. רבות מדינות עם טובים בילטרליים יחסים וגם חשובים, סחר
 עם או הקהיליה עם דעות חילוקי בפעם פעם מדי המדיני בתחום ישנם כי

 טבעי חלק והם גופה, הקהיליה בתוך גם ייתכנו כאלה אך מחברותיה, חלק
הבינלאומיים. היחסים מן

 מרשל תכנית בסיוע שיקום שנות לאחר נהפכה, המערבית גרמניה
 היהודי העם עם היחסים במישור אדירה: כלכלית למעצמה האמריקנית,

 כנגד ביטוי. לכך ונתנה לשואה ההיסטורית באחריותה זו מדינה הכירה
 להכיר איחר הברזל, למסך מעבר שנשאר גרמניה, של המזרחי חלקה זאת,

 בגוש עתה שחלו התמורות ונוכח האחרונים לימים עד זו באחריות
המזרח־אירופי.

המועצות בברית השינויים

 כפי הכר לבלי תשתנה הסובייטית האימפריה כי צפו בעולם מעטים ואכן,
 ברית־המועצות, נקלעה שאליהן הקשות הנסיבות אלה. בשנים שאירע
 בביתה "פרסטרויקה" שקרוי למה הביאו הכלכלי, בתחום וראשונה בראש
 במזרח־אירופה האופרטיווית המשמעות חוץ. כלפי ו״גלסנוסט" פנימה
 והאפשרויות ברית־המועצות, גרורות של רבה, במידה השתחררותן, היתה

 לנגד הנעשים הצעדים היתה מכך ישירה תוצאה בפניהן. שנפתחו החדשות
גרמניה. של מחדש איחודה לקראת עינינו

 כאחד. העוקץ ומן הדבש מן באלה יש ישראל, כמדינת מבחינתנו,
 את חידשו הסובייטי הגוש ממדינות חלק כי הן הטובות" ה״חדשות

 מודות שהן קשה שגיאה מתוך ניתקו, שאותם עמנו, הדיפלומטיים יחסיהן
 על־ידי נעשה טרם הדבר הימים. ששת מלחמת לאחר כיום, בה

 עליה נפתחה מכל, חשוב התחלות. ישנן כי אף גופה, ברית־המועצות
 וגם סיפוק שמחה, מקור שהיא מברית־המועצות, בעיקר ארצה, גדולה
ישראל. למדינת דוגמתו מאין אתגר
 עתה ממלאות ישראל, עם יחסים ניתוק שדרשו שעה ,1967ב־ כמו

 להפסקת בתביעה - ברית־המועצות מול שלילי תפקיד ערביות מדינות
 אנו מתחומן. יהודים מעבר לאפשר שלא אחרות מדינות על ובלחץ העליה,
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 נקעה נפשן כי מכריזות החופשי העולם מדינות את לשמוע מצפים
 הצעקות נשמעות בינתיים כן. עשו טרם הן אך אלה, מתועבות מפעולות
בלבד. הערביות
 עלייתה היא שב״גלסנוסט" לחיוב שנתלוותה נוספת שלילית תופעה

 עמדה ישראל שממשלת זה, נושא במזרח־אירופה. האנטישמיות של
 זה בנושא הפועל מעקב פורום דיווחי בעקבות זמן זה עליו והתריעה
 בכדי. ולא בתבל, רבה תשומת־לב עתה ממקד הממשלה, מזכיר בראשות

 אותן מבטאות שנים, לאורך מתרדמתן וקמו ששבו נושנה, לאומנות רוחות
 אלה הכלח. עליהן אבד כי שהאמננו פשר, ללא ושנאות קדומות דעות

 רוסיה בדרדור - אחר לעזאזל שעיר בהעדר - היהודים את מאשימות
 הקומוניזם. של לשפל רומניה או הונגריה, או פולין, או והטובה, הישנה

 ערות בדבר הנוגעות הממשלות כי מקווים אנו קשים. לכך הביטויים
 את וימנעו היהודים, נתונים שבו ולמורא בחינה מכל שבדבר לחומרה

 שכבר במקומות אפילו המופיעה זו באנטישמיות, הכרוכות התופעות
יהודים. בהם אין כמעט

גרמניה לאיחוד יחסנו

 רבים הנאצית. גרמניה על הנצחון יום את וראשונה בראש מסמל במאי 8
 זו אין ובישראלים. כיהודים גרמניה, לאיחוד יחסנו מה אותנו שואלים

 באירופה. גבולות להתוות בידינו לא בישראל. ממשלה החלטות של שאלה
 השואה שכן והארבעים, השלושים בשנות שאירע את להזכיר היא חובתנו
 ויש מסוימים, היסטוריה בספרי שוליים הערת או לדף אט־אט הופכת

 להיסחף אנוש בני של נטייתם מפני להתריע חובתנו להכחישה. המעזים
 כי השאר בין לדרוש לדרוש: גם חובתנו סכנות. אורבות לפתח כי ולשכוח
 את יידע בה הגדל שהדור כדי מתמיד, חינוכי מאמץ יהיה כולה בגרמניה

 כנגד מלחמה הממשלה תערוך חלקיה בכל בגרמניה כי עמלק; עשה אשר
 הנשק מכירות בתחום וכי ראש; גלוחי ובין בלורית בעלי בין האנטישמים,
העבר. לקחי יילמדו התיכון, במזרח אחרות ומעורבויות
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 של ותכנים וצבעים רב־גונים עשיר, "פסיפס
 תרומתו את הביא מהם אחד שכל אישים,

 להפוך למלחמה הלאומית, למהפכה המיוחדת
 - ובמדינתו בארצו השולט לעם היהודי העם את

ארץ־ישראל".





מופת אנשי

תלמידיו היינו כולנו אחימאיר. אב״א
תל־אביב, ב״ביתז׳בוטינסקי", אחימאיר, אב״א לפטירתושל שנה 25 במלאת )דברים

6.6.1987)

 והרי אחימאיר, לאב״א ז׳בוטינסקי זאב פעם קרא - ורבנו״ ורנו7כ/,
 אבל ורבו. מורו ולא תלמידו ובעצם מז׳בוטינסקי בגילו צעיר היה אחימאיר

 לו, שרחש והאהבה, הכבוד רגש את הזה בכינוי להדגיש רצה ז׳בוטינסקי
 הזרם ועל הלאומית לתנועה הביא שהוא החדשה הרוח על - לאחימאיר

בראשו. ועמד הוליכו שהוא החדש
 - חדשה אסכולה כולה ולציונות הלאומית לתנועה הביא אחימאיר

 הציונות לפעמים: לה שקרא כפי או הלוחמת, הציונות של האסכולה
 הציונות או ובנין" "מפעל של זו כגון האחרות, האסכולות מול המהפכנית,

 הוגה־דעות, אינטלקטואל, היה הוא הכלליים. הציונים של הבעל־ביתית
 כל ומלמד לומד היסטוריון, תיאורטיקן, המלה, מובן במלוא המחקר איש
 בוער כולו - ומחקר מדע של במיגדל־שן עצמו סגר לא הוא ואולם ימיו.
 אש להבעיר להסעיר, ללחום, עליו ומצווה אותו הדוחפת האידיאה באש

אמונה.
 אלא ההיסטוריה, ספרי בלימוד הסתפק לא אבל היסטוריון, היה הוא
 העם את ולסחוף מהלכה את לשנות היסטוריה, לעשות ייעוד הרגיש
 האדישות מן התרדמה, מן להוציאו עתידו, בעד ללחימה היהודי

המרדימה.
 ותחילת ׳20ה־ שנות בסוף הציבורית הבימה על הופיע אחימאיר אב״א

 על הערבים של הרצחנית הדמים התקפת לאחר היה זה ׳.30ה־ שנות
 בארץ נשבו כאשר וצפת(, חברון )טבח 1929ב־ בארץ היהודי היישוב
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היהודית. הממלכתיות חזון על ויתורים של תבוסתנות רוחות
 כמה אליו באו כי מסופר, ובה בן־גוריון של ביוגרפיה פעם קראתי

 לוותר, צריך ולכן בזה לעמוד אפשר אי כי לו, ואמרו הקרובים מחבריו
 המדינה; חזון ועל העליה על לוותר אולי הערבים, עם לפשרה להגיע

 בריטניה זכורים. הם אף - הצופים מהר ימים באותם שנשמעו והקולות
 ונרקמו ניטוו ערבית, התקפה אחרי וכרגיל בארץ־ישראל אז שלטה

 מנת על הציונית, לתנועה שניתנו ההבטחות ולקיצוץ לגימוד תוכניות
 שבהן ארצות באותן בעיקר בגולה, גם ולפייסם. הערבים את לרצות

 המתקרבת, האימה באוויר הורגשה היהודי, העם של גדול חלק הצטופף
יהודים. מיליוני של וחייהם קיומם על המאיימת
 והתנועה היהודי העם על־ידי שהנעשה וידע, הרגיש אחימאיר ואב״א
 השעה. לסכנות תשובה בו אין בגולה, והן בארץ הן ההיא, בשעה הציונית

 המציאות עם ההשלמה מן חובה, ידי היציאה מן הרבה חש הנעשה בכל
 ללחום, העת היא שעתה החליט הוא המתרחש. לגבי ואטימות ואי־הבנה

 בעד ללחום "טוב היתה: סיסמתו השיגרה. בתלם ללכת לא לשקוט, לא
 אי הזה המסר שאת הבין, הוא ללחום. מוכרחים כי - ללחום טוב עמנו״;
 בעל־פה, או בכתב בלבד, והטפה מאמרים על־ידי לעם להעביר אפשר

 דוגמה, לתת המופת, דרך הדוגמה, דרך היא לכך היחידה שהדרך והחליט
 מוכן היה לא הוא האישית. במלחמתו אחימאיר פתח וכך מופת. לשמש

 אך זה, מסוג ללחימה ביותר המתאים האיש היה אם יודע, אינני לכך.
 ולוחמים נאמנים קבוצת עם ויחד אישי, כורח עבורו היה הלאומי הכורח

 וההליכה ההפגנות דרך ימים באותם שהיתה הלחימה, דרך את התחיל הוא
לבתי־הסוהר.

 אסיר גם - יהודים אסירים כבר היו אמנם בארץ. חדשה דרך אז היתה זו
 וחוקיו, אישיו נגד הבריטי, השלטון נגד הפגנה של זו דרך אך - לו קדם עכו

 אנשים להשאיר יכלה לא היא ומסעירה. חדשה בארץ, חדשה היתה
 השלטון של החוק מתחום היציאה עמדה. לנקוט אותם וחייבה אדישים
 זה - שלטונו על מדיניותו, על כהתקפה אלא הגנה, מטעמי רק לא הבריטי

 בתולדות חדשה תקופה שפתח משמעות, רב חלוצי מהפכני צעד היה
 ולמען במולדתו המדינית עצמאותו למען היהודי העם של המלחמה

חירותו.
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הלוחמת המחתרת אבי

 של חד־פעמית התפרצות ספוראדי, צעד אחימאיר אצל היה לא וזה
 הכל. חזות בשבילו שהיתה חזית, פתח הוא פעולה. קו היה זה רגשות.
 הלאומית המחתרת של הרוחני אביה ספק כל ללא אחימאיר היה זה במובן

הלוחמת.
 הוא תלמידיו. היינו כולנו אבל אחרים, באמצעים השתמשנו אנחנו

 המטרה נגד הפועל הבריטי, השליט נגד ללחום הדרך את לנו הראה
 אז התחילו המציאות מן כחלק בארץ־ישראל. היהודי העם של הלאומית
 ומובלים באזיקים אסורים לשלטון, בוז הצועקים יהודים בחורים להיראות

 עובדה: קבעו אבל מעטים, היו הם אמנם ולבתי־סוהר. לבתי־משפט
 כתוצאה והולכים בארץ השלטון על הבריטי השלטון נגד לוחמים יהודים

 הבריטי החוק את המפרים ערבים על רק שמעו אז עד לבתי־הסוהר. מכך
 זו שוטרים. עם ומתנגשים לוחמים מפגינים, יהודים לראות התחילו והנה

 השלטון למען מלחמה אלא הגנה, למען מקובלת מלחמה רק היתה לא
בעתיד.

 השלטון נגד היתה מלכתחילה מלחמתם - ו״ברית־הבריונים״ אחימאיר
 הבריטי, המושבות שר סגן שילס, נגד ההפגנה הראשונות: פעולותיהם הזר.
 נחלת־בנימין אחד־העם בפינת "פלטין" במלון פנים קבלת לו שנערכה בעת

 המועצה הקמת את להקדים צריך שהיה המיפקד, נגד החרם בתל־אביב;
 כמיעוט היהודי הישוב להנצחת מחוכמת בריטית המצאה המחוקקת,

 ביישוב רבה באהדה לזכות שהתחילו פעולות היו ואחרות אלה בארץ.
 בצמא ושתיתי בפולין יהודי נער אז הייתי בחו״ל. יותר ועוד בארץ היהודי

הזה. הלוחמים מחוג שיצאה מלה כל
 יכלו לא תנופה, ולקבל גלים להכות לפכות, שהתחילה אהדה, אותה על

 של ויריביו הלאומית התנועה של הפוליטיים יריביה היום לסדר לעבור
 השלטון כאשר אחים, מלחמת פנימית, במלחמה פתחו והם אחימאיר,

 הלאומי והמחנה רבות, פעמים אחר־כך חזרה זו תופעה להם. עוזר הבריטי
 מאחימאיר, הרבה למדנו נגדה. להתמודד מלחמתו, שנות לאורך חייב, היה

נגדו. נוהלה זו שמלחמה ראשון, היה אשר
 הגולה, בארצות ז׳בוטינסקי תנועת של הגדולות הצלחותיה התלוו לכך

 מי החליטו ואז הציוני. במימסד מפא״י שליטת על איום שהיו הצלחות
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 אנשי חלוציה, ונגד הלאומית התנועה נגד המלחמה את להחריף שהחליטו
 המטיפים ומעניין: האמצעים. בכל - אחימאיר בהנהגת ״ברית־הבריונים״

 נרתעים אינם האמצעים, את מקדשת שהמטרה הכלל, נגד הקיצוניים
 כאשר ובעיקר נחוצים, להם נראים כשהם האמצעים בכל משימוש
מתערערת. עדיפותם

הדם‘עלילת פרשת

 העם ואת היישוב את שהסעירה הדם, עלילת העלילה, פרשת נולדה כך
 האחים מלחמת את ראינו ובחבריו. באחימאיר קשות כה ופגעה היהודי

 את התהומית, השנאה את המכוערות, הלוואי תופעות עם משתוללת,
 מעודדות תופעות היו אלה ולצד והגידופים. החרפות המכות, המלשינות,

 יצחק אברהם הראשי הרב של עמדתו את זוכרים אנו באפילה. אורות של
 ותלמידיו לבינו הלאומית התנועה בין ברית נכרתה ומאז - זצ״ל קוק הכהן
וחבריו. אחימאיר של לימינם עמדו אחרים ורבים

 שנאת־אחים של תמיד אש להצית שאיימה איומה, תקופה היתה זו
 תבונתם רק שלנו. החירות מלחמת את בלהבות ולהעלות היהודי בעם

 להם עמדו כולו, הלאומי המחנה אנשי ושל עצמו אחימאיר של ופכחונם
 עשה אחימאיר אחים. במלחמת החירות מלחמת את להטביע לא כדי

 שלו. האיום הסבל למרות האמיתית, המלחמה דגל על לשמור מאמץ
 לא הוא דוגמה. אחימאיר אב״א נתן ימים באותם ופירסם שכתב בדברים

 האמיתית, המלחמה דגל על לשמור מאמץ עשה הוא לשנאה, נסחף
עליו. שעברו וחיסורים סבלו למרות

 בגהינום שלו האיתנה הגבורה בעמדת אחימאיר, אב״א ורבנו ממורנו
 ארץ־ישראל על - העיקר על במלחמתנו ונאמנות עקביות למדנו העלילה,
כולו. היהודי העם של מדינתו וחופשית, עברית שלמה,
 ולמרות השנאה, ולאחר האהבה לאחר אחים, מלחמת של קרבות שבע

 לוחמת, לאחדות השתוקק אחימאיר, אב״א הוא, אף עליו, עבר אשר כל
 לאחיו שכתב מדברים, קטע הנה המחנות. כל חברי בין יהודית לאחווה
 קיבוץ, חברת של קבר ומטפחים השומרים בתל־צור, בית״ר בפלוגת

 לבסוף יתגבר הלאומי המצפון "כאשר הפלוגה: באדמת ונקברה שנפטרה
 בית״ר, איש ואתה, לשלום. יד יושיטו הם אלה, אחיך שבין הטובים בקרב
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בתשובה"... והחוזר התועה האח של היד את באהבה תלחץ לחוץ
 וראשונה, בראש הפטריוט הלוחם, אחימאיר, של המרגשים דבריו אלה

 מופת. איש הוא בזה גם התועים". "האחים מיד סבל רבות כה אשר
 התנועה עיקרי על בקנאות לחם אשר ציון, אסיר המהפכן, המזרה,

 יחד ללחום הצו העיקר: את והסבל הייסורים בסערת שכח לא הלאומית,
 של השמאל, ושל הימין של העם כולנו, של העם שהינו העם, עתיד למען

שלנו. ישראל עם והטועים, הצודקים
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הקדומים הגליל כגיבורי אלון. יגאל
(29.2.1988 בגינוסר, אלון יגאל ע״ש אתר חנוכת בטקס )דברים

 טרומפלדור ליוסף בתל־חי השנתי הזכרון מטקס היום לכאן מגיע אני
 ההנצחה מאתר בא אני .68ה־ השנה זו הנערך באדר י״א טקס וחבריו,
 אדם של הכינרת, למרגלות זה, הנצחה אתר אל בתל־חי, היהודית לגבורה
 הגיבור של ולחימתו פועלו דרכו, מממשיכי כאחד להגדיר בהחלט שניתן
ז״ל. אלון יגאל השר, האלוף, הוא הלא מתל־חי, הגידם

 של והגנתו בטחונו למען המאבק - אלון יגאל גם כן טרומפלדור כיוסף
 את לתוכו ספג בגליל, נולד יגאל חייו. במוקד היה בארצו ישראל עם

 בעתיד באמונתו ימינו. בדברי הגליל של ההיסטורית והאווירה האוויר
 הגליל לאיש היה הוא הגליל, של שיחרורו למען ובמלחמתו היהודי הגליל
 הבית כימי ועזים רחוקים בימים הגליל כגיבורי והמשמעות, ההוד במלוא
השני.

 על איש חשב לא בגליל, ולחם גדל אלון יגאל שבהם ימים, באותם
 צורות בכל ביהודים ליישבם מולדת, שטחי לגאול היה העיקר דמוגרפיה;

 רחוק. כחלום אז נראה היום של הדמוגרפי והמצב ההתיישבות,
 יגאל של ובפועלו באישיותו ימיו כל משולבים היו והבטחון ההתייישבות

 לזכור שלא יכול אינו פוליטית, עליו שחלקו אלה כולל אחד, אף אלון.
 אישיותו את מסבירת־הפנים, דמותו את בהערצה, בחיבה, בהתרגשות,
 לבטחון הבלתי־נלאית התמסרותו את הנהגתו, כושר את הסמכותית,

 בצבא הראשונים הגנרלים אחד של הטובים נימוסיו ואת ולהתיישבות,
כקדם. ימיה המחדשת ישראל מדינת של העברי
 היה גם הוא ראשונה. ממדרגה צבאי ומפקד לוחם רק היה לא אלון יגאל

 עם דו־קיום של חיים לאפשר היכולת את חיפש ימיו וכל שלום על חולם
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 יחדיו לחיות וערבים יהודים על נגזר כי האמין הוא והאזור. הארץ ערביי
 במציאת הוא הקושי זה. עקרון עם מסכימים כולנו שלום. של בדו־קיום
זאת. שתאפשר המוסכמת הנוסחה

 מכבר לא התפרסם ואשר - 1969 באפריל שכתב פרטי במכתב ומעניין:
 ושומרון, ביהודה ערבית אוטונומית יחידה יצירת מעדיף "אני אמר: הוא -

 חוצצת ירדן לבין בינה כאשר יינתק, בל קשר בישראל קשורה שתהא
 על נשען השני ואגפה הירדן נהר על נשען האחד אגפה אשר בטחון, רצועת

 חלחול הר ועד בצפון הגלבוע מן לבקעה, שממערב הראשונים ההרים רכסי
 מבחינה שלמה ארץ־ישראל כך על־ידי יוצרים אנו בדרום. וערד

דמוגרפית". מבחינה יהודית מדינה ומקימים אסטרטגית,
 מדיניות, שיחות של אלה בימים ביותר, מעניינים נשמעים הדברים

 מאוד דאג אלון יגאל קמפ־דייוויד. הסכמי לפני רב זמן נאמרו הם כאשר
 את היום רואה היה ואילו ישראל. במדינת לערבים יהודים בין ליחסים

 את בישראל, וכפריהם הערבים בערי המתרחשות השליליות, התופעות
 ישראל לערביי קורא בוודאי היה הוא האלימות, האבנים, יידוי ההפגנות,

הזאת. המסוכנת הדרך מן בהם לחזור
 לראות התרגלנו חיינו. לאורח אופיינית מאוד בנקודה לנגוע ורציתי
 מקצועם אשר אנשים "פוליטיקאים", המכונים מבינינו, אלה של בדמותם

 והדמות בידיהם. והמדינה העם גורל למעשה אך פוליטיים, בעיסוקים
 לא אשר אנשים של היא פוליטיקאים של כיום והמקובלת המצטיירת
 הקריטריון היא הכלל טובת ולא דרכם, את מנחים וחזון אידיאלים

 כל אשר אחרים, מקצועות כבעלי מקצוענים, הם אלא - עמדתם לקביעת
 האישי; קידומם לשם כוח ולצבירת האישית להצלחתם נתונים מעייניהם

 לוותר מוכנים הם ולמענו השלטון תאוות הוא שלהם המניע אשר אנשים
הכל. על כמעט
 יכולתי הצד, מן כמשקיף אלון. יגאל היה כאלה מאנשים רחוק כמה
 יומו עד דבק נעורים בהתלהבות אשר - בינו הגדול הפער את לראות

 למען אשר האחרים, הפוליטיקאים ובין - המדינה בטובת בחזון, האחרון
 לאומיים. נכסים על ולוותר חברים על לדרוך מוכנים שלהם האמביציות

 אלון יגאל של שדמותו מעדיף הייתי אך מפלגתו, של חסיד אינני כידוע
בישראל. התנועות ולכל המפלגות לכל והדוגמה המופת, המובילה, תהיה
 האיש של לזכרו ההנצחה מפעל הקמת של היוזמים את מברך אני
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 שיקרא מי כל זה, בבית שיהלך מי כל ואציל־הרוח. רב־הפעלים והמנהיג
 ישאב כי ספק, אין ובמוצגים, בתמונות שיביט מי כל ובמסמכים, בתעודות

 הכוח לחיזוק הציוני, המפעל של נמרץ להמשך ותעצומות עידוד מהם
לארץ־ישראל. אהבת־אין־קץ של ולטיפוחה היהודי
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במינו מיוחד נטע אריאל. שמואל
(25.2.1990 תל־אביב, ז׳בוטינסקי, במכון אריאל שמואל לד״ר )באזכרה

 הייתי - לרומא״ מובילות הדרכים כל ״כי הידועה לאימרה ^פרפרזה
 מתכוון אני דרכים ובאומרי לירושלים, מובילות דרכים הרבה כי אומר,

ורבגוניים. רבים שהם בדרכים, להולכים
 ודרכי והשקפותיו אופיו עם מסויים אגף מהווה הלאומית התנועה
 למדינה להגיע האחרונה במאה היהודי במאמץ - ומעשיו מחשבותיו

ולעצמאות.
 בסגנון עשוי - מונוליטי גוף מלהיות רחוקה הלאומית התנועה גם אך
 ואישים אנשים של ותכנים וצבעים רב־גונים עשיר, פסיפס זהו - אחיד
 למהפכה המיוחדת תרומתו את איתו הביא מהם אחד שכל רבים,

 בארצו השולט לעם היהודי העם את להפוך למלחמה קרי, הלאומית,
ארץ־ישראל. - ובמדינתו
 לא מרבים, אחד לא הלאומי, בפרדס מיוחד נטע היה אריאל שמואל

 שונה במינו, מיוחד - ההיפך אלא השורה, מאנשי איש לא חיילים, בין חייל
 חוטר - מובהק אינדיווידואליסט המיוחד, בשבילו צועד ומידידיו, מחבריו

הכלל. הקולקטיב, למען ולבו נפשו שכל
 וכלי הלאומי, העניין את לקדם - מיוחדות דרכים תמיד חיפש הוא

 שיכנוע כושר מדינית, העזה מזהיר, אינטלקט היו: העיקריים מלחמתו
פורה. ודמיון אישי
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העיקרית בחזית תמיד

 משהו המיפנה, לחול יכול שבה - העיקרית החזית את תמיד חיפש הוא
 אותה של ביטוי וכושר מחשבתית ברעננות סוחף שיגרתי, לא מפתיע,

מחשבה.
 להגיע ואף זו בדרך ללכת לו שאיפשרו וכישורים נתונים לו והיו

להישגים.
 בתחום ידע וגדוש מלא תרבות. איש המלה, מובן במלוא אשכולות איש

 בהיסטוריה, בספרות, גדול ידע הכללית, ההשכלה ובמכמני היהדות
 מומחה הרבה, בלשונות מופלאה שליטה מדהים, לשוני עושר בפילוסופיה,

 עוד ויכולתי הניסוח. בכושר גדול אנשים, ללבבות נתיבים במציאת
וכהנה. כהנה ולהפליג להרבות
וכשרונות. ידע של בלום אוצר

 למצוא קל ולא - הלאומי ולעתידו לעמו זאת כל להקדיש רוצה והאיש
לכך. דרכים

 בעלייה הלאומי, בספורט רבות עסק רומניה, גדל, בה בארץ
 ראו הראשונות ושנותיה המלחמה ערב של שנים באותן הבלתי־ליגאלית.

 למהפכה המיוחדת תרומתו את איתו הביא מהם אחד שכל רבים,
 לקשור והיכולת - והעזה אומץ־לב דמיון, ארגון, - כשרונות דרושים היו

 את ידע הוא זרים. שלטון אנשי גם לא־יהודים. עם ובעיקר קשרים,
המלאכה.
 הוא ארגון, שום של שורה ראש אינו והוא - ארצה מגיע שהוא לאחר
 ליציאה עצמו ומציע האצ״ל, מפקד בגין, מנחם לרשות עצמו מעמיד
 שזה צרפת, - שנים באותן מאויישת ולא שיגרתית לא רגילה, לא לחזית

 אהדה הרבה בפוטנציה בה ויש הגרמני הכיבוש מעול השתחררה עתה
הלוחמת. לציון ואפשרויות

 אירופה. לחזית המחנה לפני כחלוץ ויוצא בגין מר של אמונו מקבל הוא
 שלא מדיניות ואפשרויות קשרים מערכת בצרפת מקים הוא מהרה ועד

לפניו. ידענו
 - ידידיו נהיים מודיעין ראשי הוגי־דיעות, פרלמנט, ממשלה, חברי
 בנשק, הלוחמת הלאומית, התנועה תורת את תורה, מרביץ הוא ובכולם

 ובצרפת, באירופה לבבות להרבה דיברה ימים שבאותם תורה במחתרת,
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הלוחמות. המחתרות חומות את עברה עתה שזה
 השתדלן בלשון אתם מדבר אינו הוא השפעה, רבי ידידים רוכש אריאל

 למען משותפת פעולה המציע כמדינאי, מדבר הוא - כתועמלן לא ואף
 ז׳בוטינסקי, של הבריתות תורת את המזכיר משהו משותפים. אינטרסים

הפולני. הצבא עם יאיר של ההסכם את
 יהודים. של כזאת להופעה רגילים היו לא שיחו בני להישגים. מגיע והוא

 לממשלה הארגון מפקדת בין מדיני להסכם מגיע הוא ליבם. את רוכש הוא
 קרוב "אלטלנה". - והפרי ההם. בימים יאמן שלא מעשה - הצרפתית

לבינה. בינו אישי קשר נוצר ימים לאותם
 כאשר בן־אליעזר, אריה עם נדודי פרשת על ימים כמה לפני סיפרתי

 וזכינו באריתריאה, העצורים ממחנה הבריחה לאחר לג׳יבוטי, שנינו נקלענו
צרפת. מממשלת ולמקלט האורחים להכנסת
 בג׳יבוטי, לעזרה ומצפים בודדים ישבנו כאשר בצרפת, לנו שדאג האיש

אריאל. היה
 לא שהחליטו בצרפת, ממשלות של מדיניות החלטות לנו סיפק הוא

 של הגדולים הלחצים למרות בריתם, בעלי לבריטים, אותנו להסגיר
 השגריר בא היה איך הימים, ברבות לי סיפרו פאריס. על בריטניה ממשלת
 לוחמים שני של הסגרה הסגרתנו, את לדרוש הצרפתי, החוץ לשר הבריטי
 החוץ שר מאחורי ריקם. פניו משיב היה הצרפתי החוץ ושר - יהודים

ידידו־ידידנו. אריאל שמואל עמד הצרפתי
 את ופרש פנינו את קיבל הוא - מלחמה באניית לצרפת באתי וכאשר

 לפאריס בריטניה מלכת באה כאשר בצרפת. כל־יכול היה הוא עלינו. צילו
 פאריס את לעזוב ממני שיבקש מאריאל, הצרפתים ביקשו ימים, באותם
מספר. לימים

ידידים. נהיינו ומאז
 אכזבות הרבה עבר הוא באירופה. שלי במסעות הרבה, התראינו
 בארץ־ישראל שהשלטון העובדה עם להשלים היה יכול לא הוא ומשברים.

 לו היה קשה למתנגדים... אלא ללוחמים, עבר לא הבריטים, צאת לאחר
 התרחקות כדי עד משברים, הרבה אצלו הוליד זה זו. מציאות לשאת מאוד

 היו השורשים אך עצמו... על גלות וגזירת - הלאומית מהתנועה קיצונית
מדי. עזה - הלוחמת בארץ־ישראל והאמונה למדי, עמוקים

 אנשים אצל שקורה כפי אבל וההתלהבות, החום בכל למקור חזר הוא
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 להתחיל כדי לו, עמד לא כבר הפיסי כוחו סוערות, ביוגרפיות בעלי
לאומית. עשייה של חדשה מהדורה

 בלתי גם אך שגרתי, בלתי - רגיל בלתי כוח מובנים בהרבה היה הוא
וחבל... המלא, ביטויו לכלל הגיע לא הרבה סיבות בגלל ומבוזבז. מנוצל,
 המתרחש על ער כמשקיף רבה, בבדידות בילה האחרונות שנותיו את

 אך - מאוד קשה היה זה כמותו לאדם ולהשפיע. להשתתף יכולת בלי
 עם ידידות של הגדולה החוויה את תמיד יזכרו והוקירוהו שהכירוהו ידידיו

ז״ל. אריאל שמואל
ברוך! זכרו יהי
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מדינאי מנהיג, לוחם, בן־אליעזר. אריה
(22.2.1990 תל־אביב, ז׳בוטינסקי״, ב״בית בן־אליעזר, לאריה באזכרה )דברים

 היום. גם חסר והוא האלה, בשנים חסר היה הוא אריה. בלי שנה ^)שרים
 הלאומית. בתנועה המפתח מדמויות אחת היה הוא רבות שנים במשך
 של המכרעת בתקופה וסמכות. בינה חוכמה, מפיקה עקרונית, דמות

 זכה הוא השניה, העולם מלחמת בשלהי ארץ־ישראל, של השחרור מלחמת
 המדיניים ביטויו וכלי הלאומי הצבאי הארגון של להגה קרוב לעמוד
 משחר עז לוחם בארה״ב. הסתעפויותיו על השחרור" ל״וועד מסביב
 המלחמה שלבי בכל דעתו. על עמד מאז הלאומי לרעיון עבד נעוריו.
ההכרעה. במוקדי עצמו את מצא הוא בדרכו לו שניקרו

 ואיש־הדעת. ג׳נטלמן ודיפלומט, חייל ומדינאי, לוחם של מזיגה בו היתה
 מגן זה, ועם בהליכותיו, נסיך באמת היה הוא נסיך. אומרים היינו היום

 כיום, גם לנו דרושות כאלה מזיגות ועקרונות. עיקרים על ועקשן קשוח
 של תקופה באותה וכמה כמה אחת על דרושות היו והן המדינה, בתקופת

מדינה. טרם
 המיפנה בתקופת ההכנות באותן להשתתף הגדולה הזכות היתה לאריה

 והוא הבריטי, השלטון נגד למלחמה הלאומי הצבאי הארגון יציאת של
 מהשכל, שלו, השיכנוע מכוח מנסיונו, מלהטו, הזאת בתקופה תרם

 גם שעסקו הארגון, מאנשי היחידים בין היה הוא ההיא ובתקופה מהטקט.
 ארגון אנשי כלל בדרך ולא־יהודיים. יהודים לציבורים הסברה בפעולות
 היו מעטים במעשה. במלחמה, היה כוחם גדולים. דברנים היו לא לוחמים

 היה הוא ציבורים. ולשכנע לנאום להסביר, הפה, את לפתוח שידעו אלה
 ובמקומות בארה״ב הזאת לקלחת עצמו את הטיל הוא מאלה. אחד

קודם. נסיון בלי הכנה, בלי אחרים,
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מהחיים למד הוא

 מהרה ועד מההכרח, למד מהחיים, למד הוא באקדמיות, למד לא הוא
 בפעולת שעסק לאחר גם הזאת. החשובה בפעילות והתבלט הצטיין

 ומקלחת למלחמה, חזרה עצמו להטיל ארצה, לבוא ידע ההסברה
 לוחם של אופיינית דרך חלילה. וחוזר למחנות לבית־הסוהר, המלחמה

ומדינאי. ומנהיג
 המעצר ממחנה שלנו הנדודים בדרך יותר, אולי שנה, אריה עם ביליתי

 לא ולילה, יומם יחד והיינו לצרפת. ועד ג׳יבוטי חבש, דרך באריתריאה,
 לנו הזדמן לא קודם. הכרנו לא כמעט פלא. איזה ידידים. ונשארנו נפרדנו

 של תקופה באותה אך שונות, במסגרות פעלנו ביחד. לפעול להיפגש,
 שיחות לנו והיו זה את זה הבנו רעהו, את איש הכרנו יתד, שהיינו גלות,

 על אכתוב קצת ואני יבוא יום אולי העתיד. ועל העבר על מאוד ארוכות
כך•

 נידחת פינה באותה יחד שלנו מהחיים תיאורים כמה אפיזודות, כמה
 הסגרה בסכנת נתונים מייד היינו לשם, כשהגענו בג׳יבוטי. באפריקה,
 והגענו, מהם ברחנו הרי ואנחנו אפריקה, בכל אותנו שחיפשו לבריטים,

 הרחב האזור בכל היחידה הצרפתית לנקודה יתואר, בל וסבל עמל אחרי
 אומרים והנה האלה, החתומים מהקרונות יצאנו מהרכבת, ירדנו רק ההוא.

 מהמושל הוראה שיש הבולשת, ראש לנו אומר הצרפתית, במשטרה לנו
 ולמסור הבריטית, סומליה של לגבול אותנו ולהביא אותנו לאסור הצרפתי

לבריטים. אותנו
 איבד לא אריה איומה. מכה היתה זו אבל סבל, למודי היינו אמנם,

 אני דום. נאלמתי אני לדבר. וידע להסביר, גם ידע הוא והרי עשתונותיו
 לדבר. ידע הוא אבל לדבר, ידעתי לא עוד ההיא בתקופה לשתוק, ידעתי

 אנגלית, הלה ידע למזלנו, בג׳יבוטי. הבולשת מפקד עם לדבר התחיל והוא
 מהמושל מפורשת פקודה קיבל שהמפקד זה ולמרות והסביר דיבר ואריה

 התחיל הוא - הגבול על־יד לנו חיכתה בריטית משלחת - אותנו להסגיר
 והשעה לשונו. קסם אחרי שבי והלך אריה של לדבריו האזין להסס,
 פלא שבאורח היהודים, התגייסו כך כדי ותוך קדימה, זז והשעון עוברת,
 לתובע, הגיע והעורך־דין עורך־דין, איזה גייסו הידיעה, אליהם הגיעה

 עד שעות, וחמש שעות, וארבע שעות, שלוש ועברו למושל. והתובע
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 הבולשת: למפקד טילפן המושל ואח״ב להסגיר. לא הוראה קיבל שהמושל
 אז כאן". הם "לא, השיב: והמפקד מזמן!" אותם הסגרת כבר בוודאי "אתה

 איחרה אותנו להסגיר לא מצרפת שההוראה בטוח היה הוא עליו. צעק הוא
 האמנתי לא פשוט אריה. של ההסברה כושר בזכות ניצלנו, ככה לבוא...

 ההיא בתקופה הלשון. ביד והמוות החיים הזה. לשון מענה אזני, למשמע
 שהוא לי אמר לימיננו, שניצב הצרפתי, התובע אגב, בחיים. מדובר היה
 משום היה כי בחיים, נותרתי אני הוסגרנו, שלא כך שעל־ידי משוכנע, היה
אותי. לרצוח באו שהבריטים לו ברור מה

 על דיברנו בלח״י. אני באצ״ל, הוא - הפילוג על העבר, על הרבה דיברנו
 מהו להסכמה. דבר של בסופו הגענו - פלא איזה וראה לפילוג. הגענו איך

ואספר. יבוא יום עכשיו. אספר לא ההסכמה תוכן
 שנעצר בג׳יבוטי, שהיה עציר אל אותנו הביאו אפיזודה. עוד שם והיתה

 בווייטנאם, המרד ממנהיגי אחד להודו־סין, מצרפת בדרך הצרפתים ידי על
 צרפתים, הרבה שהרג אדם לו, קראו מייק זונבנג מין. צ׳י הו של ימינו יד

 קנאי, שרוף, קומוניסט וברח, וחזר ברח בבתי־סוהר, שנים המון שישב
 המחתרת מלחמת על לו סיפרנו שלושתנו. התיידדנו מה ומשום

 היה הזמן בווייטנאם. המחתרת מלחמת על לנו סיפר והוא בארץ־ישראל,
 מה או הבאה, השנה לנו תביא מה ידענו לא אנחנו ומעניין, ,1947 תחילת

 תקום 1948שב־ בטוחים היינו לא וכלל כלל הבאות. השנתיים יביאו
 מרכסיסטי ניתוח מתוך "אני, לנו: אמר ההוא והקומוניסט ישראל, מדינת

 לכם תהיה וחצי, שנה שנה, עוד כי גמורה, בוודאות לכם אומר שלי,
 לניתוח להסכים מוכן אני אבל מרכסיסט, לא אני אמרתי, טוב, מדינה".

 קמה אמנם עצמו: לו באשר צדק לא הוא צדק. שהוא והתברר הזה.
 אבל בה, רצה שהוא מתכונת באותה בדיוק לא אולי עצמאית, וייטנאם

 על גם ואני אריה ודיברנו להורג. אותו הוציאו שהצרפתים שמענו, אח״כ
 מהארץ, חומר מאוד הרבה מקבלים היינו המלחמה. דרך על כמובן. ההווה,
 מלחמת את לחמנו ויחד פעולות, על הודעות כרוזים, הסברה, חומר

 המלחמה הדי אלינו הגיעו באפריקה. נידחת בפינה ישבנו שלנו. השחרור
 נראה היה שם. המתרחש בכל להשתתף ארצה, להגיע כלו ועינינו בארץ

הדרך. לפאתי אותנו זרקה ההיסטוריה כאילו בצד, יושבים שאנחנו לנו
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צרפת של אורחים

 צרפת ממשלת בין זמן באותו נטושה היתה קשה מדינית מלחמה
 להעניק מחליטה זו, אחר זו צרפתית, ממשלה כאשר בריטניה, לממשלת

 מהר בפאריס התחלפו שממשלות תקופה, היתה זאת פוליטי. מקלט לנו
 לצרפת, אותנו לשלוח הספיק שהמושל ועד חודשים, כמה כל מאוד,

 "מה אומר: היה המושל חדשה. בהחלטה צורך והיה הממשלה התחלפה
 על חדשה החלטה דרושה תקף, לא הקודמת הממשלה שהחליטה

 עד ומתח, מברקים מכתבים, חדשה, מלחמה מתחילה והיתה שחרורכם".
 לארח לצרפת, אותנו להעביר הצרפתית הממשלה החלטת באה שהיתה

 יכלו לא מטוסים אניה. באה ששוב ועד אותנו, לשחרר בצרפת, אותנו
 בשדות־תעופה בדרך לנחות צריכים היו שהם מכיוון אותנו, להביא

 שתעבור צרפתית, מלחמה לספינת לחכות צריך היה בריטיים.
 כמה כל השנה, במשך וככה, לצרפת. מהודו־סין בדרכה בתעלת־סואץ

 במצב־הרוח, ויורדים עולים הזה, המתח את עוברים היינו חודשים
 החלטה, באה התכנית. לפי קרה הכל אחד, שיום עד במתח, בעצבנות,

 לצרפת. בדרך ואנחנו הסיפון על אותנו והעלו צרפתית, מלחמה אניית באה
 בסואץ לעבור יכולה והיתה אקסטריטוריאלית היתה מלחמה ספינת

עליה. לעלות אפשרות היתה לא ולאנגלים
 אדמירל היה זה האניה. מפקד עם הזאת הגדולה האניה סיפון על טיילנו

 יחד קיבלנו אחד שיום עד ידעו. לא המלחים אנחנו. מי ידע והוא צרפתי,
 של קבוצה פה יש יהודים. שאתם הבנו "אנחנו לאמור: פתק האוכל עם

 לעשות". ואיך לעשות מה לנו תגידו אתכם, להבריח מוכנים אנחנו יהודים,
 אבל, יהודים". יש יהודית, אחדות יש מקום בכל "תראה, לאריה: אמרתי
 אניית בסך־הכל היתה הזאת הספינה שהרי לעזרתם, הזדקקנו לא כמובן,
 הבריטים. נגד המלחמה על ארץ־ישראל, על דיברנו האדמירל ועם הצלה

 אז - הערבית שהליגה בטוחים היו הם בנצחוננו, האמינו לא הצרפתים
 החדשה המעצמה ענקית, למעצמה בצרפת נחשבת היתה הערבית הליגה
 צודקים, לא "הם לנו: אמר האדמירל אותנו. תדביר אותנו, תנצח - בעולם

 שבאחרונה מפני מדוע? יודעים ואתם מדינה לכם תהיה תנצחו, אתם
 יהודים, אדמה, עובדי יהודים, איכרים רק לא בארץ־ישראל שיש שמעתי

 אף שמעתי לא אלה יהודים על יהודים. לוחמים - יהודים חיילים גם אלא

306



מופת אנשי

 אם אבל מדע. אנשי בנקאים, סוחרים, יהודים שיש ידוע אני פעם.
 מדינה". לכם תהיה לוחמים, וגם איכרים גם בארץ־ישראל לגדל הצלחתם

מאיתנו. יותר צדק. הוא וגם
 על הצרפתית הממשלה נציגי עלו ושם בטולון, הצבאי לנמל יחד הגנעו
 אתם צרפת. של אורחיה "אתם לנו: ואמרו תעודות־זהות לנו נתנו הסיפון,
 להיות רצינו לא כמובן, רוצים". שאתם כמה להתארח פה, להיות יכולים

 הלך הוא לחבריי, הלכתי אני מאריה. נפרדתי שם אופן, בכל הרבה. שם
ארצה. הגעתי קצר זמן וכעבור לחבריו,
 מאוד מצטער ואני בכך, הרבינו לא כי אם להיפגש מאוד שמחנו בארץ

 כשנרתמתי בתנועה. בן־אליעזר אריה עם יחד לעבוד לי הזדמן שלא
 ימיו. בסוף היה זה היה. לא כמעט או היה, לא כבר הוא - התנועה לפעולת

 באולם גדולה אזכרה נערכה פטירתו, על המרה הבשורה שהגיעה זוכר, ואני
 האבידה. על הגדול הצער את כולנו הבענו ואז שנה, עשרים לפני הזה,

 שנים. הרבה לעוד לה זקוקים שהיינו גדולה, אישיות לנו שאבדה הרגשנו
התאכזר. הגורל אבל

 ולשונו הליכותיו ואורחותיו, התנהגותו דרך על משהו לומר רוצה הייתי
 להסתגל כולנו מתחילים אנחנו כאשר בזאת, להיזכר היום טוב אריה. של

 אפשר שהיה לעצמי, מתאר אינני צורמת. קלוקלת, מיוחדת, שפה לאיזו
 כלפי וחריגים חריפים ביטויים באותם הגובל משהו מאריה לשמוע אי־פעם
 אצילות היתה זאת כזה. דבר היה לא היום. שנשמעים ואחרים חברים
 דרוש, שזה בטוח היה הוא כזאת, אצילות עצמו על כפה הוא הכרה. מתוך

 להיות יחד, לפעול יחד, לחיות כדי תנועה, לגדל כדי העם, את לחנך כדי
במדינתו. שולט בן־חורין עם

 ספק, לי ואין שבהם. ומהבכירים אנשינו מטובי היה בן־אליעזר אריה
 הוא ביותר, החשובות בכהונות נושא היה בריאותו, לו עומדת היתה שאילו

 בעל מלידה, מדינאי היה הוא ביותר. האחראיים התפקידים את ממלא היה
 היינו עוד כאשר אזכרה, אסיפת באותה אז סיפרתי מעולה. הסברה כושר

 מדינת של החוץ כשר אריה את לראות חלום לי היה כי באופוזיציה,
 שר פעם אי אהיה עצמי שאני חשבתי, לא אני לכך. זכה לא הוא ישראל.

הגורל. דרכי הם כאלה החוץ.
 אותו נזכור זמנו. לפני הרבה זמנו, טרם מאיתנו הלך הוא הרב, לצערנו

ובכבוד. באהבה תמיד
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וירושלים בן־גוריון דוד
(7.10.1990 לירושלים, בכניסה בן־גוריון ע״ש שדרה קריאת בטקס )דברים

 המחדשת ישראל מדינת של הראשון רה״מ בן־גוריון, דוד של שמו את
 בתים. מוסדות, דרכים, רחובות, הרבה הארץ. ברחבי נושאים כקדם, ימיה

 את נושא הוא גם - לארץ הראשי הכניסה שער בלוד, התעופה נמל אפילו
 הוא: והמיוחד היום, של באירוע המיוחד מן משהו יש זאת בכל אבל שמו.

 לבאים לעיר, הכניסה שתהיה השדרה על שמו קריאת ירושלים, עם הקשר
לירושלים. הארץ חלקי מרוב

 הרוחני והשמימי, הארצי הנצחי, הסמל היום עד והנה היתה - ירושלים
 וארצו, היהודי העם בין לעולם יינתק לא אשר הקשר של והפיסי

 היהודית, המדינה בירת וגם היהודי העם בירת היא ירושלים ארץ־ישראל.
הקודש. ארץ של בירתה היא הקודש עיר ישראל. מדינת
 יהודי וכאשר ומיוחדת, מאוחדת אחת, היא ירושלים ירושלים. שתי ואין
 נצח את עמו, של ועתידו עברו את עיניו לפני רואה הוא ירושלים, אומר:

 השנים כל ללחום עלינו - ירושלים עם היהודי העם קשר ולמען ישראל.
 הדורות, בכל ירושלים. על בזכותנו כולו העולם הכיר לא היום עד והימים.

 על ולעמוד ללחום אנו מצווים הזה, היום עצם ועד שנה 3,000 לפני אז מני
זכותנו.

 את קבע ישראל מדינת של הראשון הממשלה כראש זכה, ובן־גוריון
 חרף זאת עשה והוא ישראל, בירת היא ירושלים כי המדינית, העובדה
 שנערמו רבים קשיים ולמרות ובירות, מדינות של דיפלומטיות מחאות
זאת. מדיניות לביצוע בדרכו

 קטנה יותר ירושלים היתה זאת, עובדה קבע הוא כאשר ההם, ובימים
 בן־גוריון לאומה. ביותר הקדושים מהמקומות מנותקת מחולקת, ודלה,

 נחרצות ואת קשה־עורף, עם של הכוח את ולגייס עוז, להרהיב ידע
 חידוש של - ההיסטורית העובדה את לקבוע היהודית הסלעית ההחלטה

 - רגלינו עומדות בה הזאת, בדרך כקדם. ישראל כבירת ירושלים של ימיה
העם. של וכוחו רצונו את אתו והביא מהשפלה, הגיע הוא

 שאלפי נתיבים, רב רחב־ידים, כביש עינינו לנגד אנו רואים היום והנה
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וממנה. ירושלים אל בדרכן יום מדי בו נוהרות מכוניות
 לירושלים, המסורתיים הרגלים משלושת אחד הסוכות, בחג והיום
 דעות חילוקי אין ירושלים על והמונית. במיוחד חגיגית היא לרגל העליה
 ישראל במדינת ומעמדה ירושלים סביב מאוחדים כולם ישראל. עם בקרב
 בן־גוריון של דמותו סביב גם כי היום, אולי לומר אפשר ישראל. ובעם

 חייו בימי במרכזם היה שהוא הפוליטיים הויכוחים מחלוקת. שאין כמעט
 למדינת־ישראל העצומה ותרומתו העתים, במרוצת שנשכחו כמעט -

במחלוקת. שנויה יותר איננה
 ע״ש הבירה לירושלים הכניסה קריאת של זה טקס לראות אפשר כן על

 מסביב ישראל עם אחדות את ומבצר מחזק המסמל, כאירוע בן־גוריון דוד
 על המגינה מהעין סמויה חדשה, חומה מוקמת כך המאוחדת. לירושלים
 יהיה בעולם, גורם שאף חומה ירושלים, של ובטחונה אחדותה שלמותה,

אותה. להבקיע יצליח לא יהיה, אשר
 בברכה ירושלים את נברך - היום לירושלים לרגל העולים כל עם יחד

 של עיר שתהיה והאחת, המאוחדת ישראל בירת לנצח שתהיה משולשת:
העולם. מרחבי עולים המוני ותקלוט שלום
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הבטחון על אשר גלילי. ישראל
(1.3.1987 גלילי, לישראל באזכרה )דברים

 פעם. אי שהחלפנו המלים היו מאוד מעטות אישית. הכרתיו שלא מעט2)
בעיני. הדבר ולפלא הגענו, לא שיחה לכלל
 משמיע מלהיב, תיגר, קורא ומפעיל, פעיל - מאוד הורגשה נוכחותו כי

 עיניו, במו לראות לבדוק, בישובים, במכוניתו מתרוצץ חריפים, דברים
 סמבטיון כספית, - דיווחים לקבל הוראות, להעביר אזניו, במו לשמוע

ישקוט. ולא ינוח לא אשר
 גובשה הוקמה, בהן אשר השנים - ׳40ה־ בשנות מרחוק, לי נראה היה כך

המדינה. ולובנה
 מצור המצור, ולנוכח המושמדת, מהגולה שהגיעו השבר ידיעות לנוכח

 להפוך שעמד הישוב על לכפות רצה בריטי־ערבי שמאמץ חידלון, של
 ממקום ממהר וגלוח־הפנים בהיר־השיער האיש את ראיתי - למדינה
 הרצון היה - ולילה יומם אותו והמניע אותו הדוחף הכוח כאשר - למקום

 קדוש, לדבר לדבר, השגעון נגדו: לעמוד היה יכול לא דבר ששום כוח העז,
בלבד. ויהודית יהודית במרות כוח עצמאי, יהודי, כוח כוח, להקים השגעון

המשרפות מתוך פקודה

 הוא איך מנוח. לו נתנה ולא בעצמותיו בערה הזה הקדוש השגעון ואש
 להיות - בישראל איש לכל פקודה בוקעת המשרפות ״מתוך אז: אמר

לכוח!"
 למקום, ממקום מתרוצץ מובילה", כ״פרפטואום מרחוק אותו וראיתי

 מישיבה לאתר, מאתר - במושבים בקיבוצים, חלילה, וחוזר לכפר מהעיר
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 צריך זמן, היה לא כי הזמן. בעקבות והוא בעקבותיו הזמן כאשר - לישיבה
 לא כדי מהר, מהר, העצמאי, היהודי הכוח את ולגייס ולייצר להוליד היה

הכושר. שעת הגורלית, השעה את לאחר
 בעמדתנו. היה תלוי הכל ביותר, קריטית מבחן, שעת היתה השעה
 כל כי מהטפל, לברוח בעיקר, להתרכז ביותר חשוב היה כאלה ובשעות

 רגע להפסיד ולא המתגבש לגוש אותה להביא וחשוב מפז, יקרה כוח טיפת
מאוחר. להיות יכול מחר כי -

 במוחו, סדורה משנה תמיד אבריו, רמ״ח בכל פוליטי איש היה הוא
 מקוממים לעתים לוהטים, פולמוס דברי וגם שאלה לכל חותכות תשובות
וכואבים.

 גם ומחנה. מפלגה איש בו ראה לא הציבור עולמו, את קנה באלה לא אך
 הוא ומה העיקרי תחומו מהו שייך, הוא לאן כולם ידעו והחריש, שתק אם

 תוארו היה מה חשוב ולא הבטחון, איש היה הוא הבטחון. הווייתו: מרכז
 מיוקרתו פחות היה משקלם הרי כאלה, לו היו אם דרגתו. היתה ומה

העיקר. עם ומהזדהותו המעמיק, משכלו המוסרית,
 למילת הפך אשר - הבטחון הבטחון. היה ההיא בשעה העיקרים ועיקר

לה. סגדנו שכולנו לאומי קוד
 לעזרת או אנטי־נאצית למחתרת ללכת מאנשים אז מנע הוא כי קראתי,

 צריכים הכל זו בשעה כי אותם שיכנע הוא כאשר בספרד, השמאל לוחמי
 עסוקים אנשים הבטחון, איש המושג: גם נוצר אז לבטחון. קודש להיות
 יצירת הבטחון, כאשר רגע, בכל לקריאה מוכנים תמיד, טרודים תמיד,
 הם בקודש, המכהנים והם העיקרים. עיקר בעיניהם היו והפעלתו הכוח
 את ידעו הם אך שונים, בתפקידים ולכהן שונים, למחנות להשתייך יכלו

 לעין, נראה בלתי אל־חוטי, קשר אותם המקשר את ואף אותם, המאחד
מאוד. מוחשי אך

 דרכם לבטוח, אפשר בהם לסמוך, אפשר אלה אנשים על תמיד: וידעת
 הבטחון. באש צורף הוא כי טהור, ליבם בלתי־מסוייגת, נאמנותם ישרה,

 את שנאו הם כי - עצמם את היללו לא התפארו, לא החרישו, תמיד הם
 דרושים, היו עוד הם המדינה. קמה כאשר גם מהנוף נעלמו לא הם הטפל.

הפעולה. דרכי השתנו אם גם
 אצל מסתובב. הכל סביבו - מרכז - מוקד קיים אדם כל של בחייו
 הוא וכאשר שעסק. במה חשוב ולא - הבטחון היה המוקד כגלילי אנשים
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 הוקרתיו כן ועל זרים. שיקולים שום לו אין - ומולדתו עמו כבטחון עוסק
שהשמיע. פולמוס דברי אותי הכעיסו לפעמים אם גם וחיבבתיו,

הקדושה השליחות רוח

 קומץ אליו וחזרנו מהמדבר, זה עולם לחלק באנו בנס. חי ישראל עם
 ולהגן החיים את פה להקים כל קודם צריך והיה - שרופי־חזון מאמינים,

 ידנו - המספרים וביחסי בהרבה. עלינו העולים הכוחות מול אל עליהם
 כוח, של נדבכים גבי על נדבכים הקימונו אך התחתונה. על היתה תמיד

 קיצונית והזדהות ומסירות ושכל ותושיה ואמונה חזון של מזיגה שהיה כוח
עליהם. ולשמור עם חיי להקים - המשימה עם

 ובהקדשת סייגים ללא התמסרות של הזאת, המזיגה ובשלמות ובכוח
 איתנו. להתחרות היה יכול לא מאויבינו איש - העם לבטחון כולם החיים

 הסחת לעצמנו היתרנו ולא הבכורה, ועל הרמה על פעם אף ויתרנו ולא
והפוגה. דעת

 מופת דרכם. ממורי אחד היה גלילי שישראל הבטחון, אנשי היו אלה
 תלמידים הקים הוא ידו. היתה רבה כן על ומשכנע. ורב־קסם פנים גלוי

 לאנשים כיום גם זקוקים ישראל ומדינת ישראל עם זמנם. עבר טרם הרבה.
 פרוזדור־חולין. היתר וכל לבטחון קודש חייהם כל אשר כמוהו, ואישים
היום. גם זקוקים אנו אלה לאנשים
 במקצועו, במומחיותו, בתחומו, איש איש אחרת. נעשים הדברים היום

 אחת רוח יש - המומחיות ולתחומי למקצועיות מעבר היום, גם אך
 הקדושה השליחות רוח זו העם. בטחון על המופקדים כל את המאחדת

לכל. מעל שהיא
 רבים נחלת הינה היום גם אשר הזאת, הרוח אבות בין היה גלילי ישראל

 רבים בלבבות שמו יינשא מחר וגם היום גם כן ועל - ולטפחה לנצרה שיש
 על הממונה השר שנים במשך היה הוא הבטחון. על אשר האיש -

 בין הקשר על הדגש את שם מכולם שיותר והאיש - ההתיישבות
והבטחון. ההתיישבות
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לתפוצות הקשר איש דולצין. אריה
(15.9.1989 דולצין, לייב אריה מות על הספד )דברי

 לייב אריה את הנבחרים, אחד את האחרונה לדרכו היום מלווים אנו
 ומאודו. נפשו בכל עמו אוהב גדול, ציוני חם, יהודי דגול, אדם דולצין,

 וקשה בינינו, התהלך כאשר פעילותו, ימי כל אותו אפף מיוחד קסם
זה. קסם של העלמו עם להשלים
 ארוכה דרך היתה זו המהפכה. מעולם לציונות הגיע דולצין אריה
 ומשם למכסיקו, - מינסק הולדתו מעיר אותו הוליכה היא וסוערת.

הנצח. עיר לירושלים,
 הדמים פרעות פרצו כאשר ,1929 בקיץ אצלו חל הגדול המפנה

 הציוני. למאבק ונפשו לבו בכל אז התגייס דולצין אריה בארץ־ישראל.
 ההסתדרות ליו״ר נבחר 25 בן מטאורית: היתה הציונית בפעילות עלייתו

 הציונית התנועה של פלא" "ילד כמעט לומר אפשר במכסיקו. הציונית
העולמית.

 ועלה עסקיו כל את הניח הוא הציונית. ההנהלה לחבר נבחר 1956ב־
ארצה.

לציונות". נתתי משאני יותר הרבה לי נתנה "הציונות אמר: דולצין אריה
 למאות ועזר היהודית הסוכנות של הכלכלית המחלקה בראש עמד הוא

 יצא בכבוד. לחמם את ולמצוא בארץ להשתקע הבינוני המעמד מבני
 באמריקה לעליה המועמדים עם קשר ליצור כדי הסברה מסעות להרבה

לארץ־ישראל. לעלות ושיכנעם רוחם, את עודד הלטינית,
 על־ידי גם אלא מגביות, על־ידי רק לא תיבנה הארץ כי האמין הוא

 אינן המערב מן העליה אפשרויות כי סבר הוא זעירים. גם רבים, משקיעים
 ליהודים שתאפשר נכונה, כלכלית מדיניות העדר מפאת כדבעי, מנוצלות
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 היהודי ההון את לגייס בצורך האמין הוא בארץ. להשקיע זעיר הון בעלי
 לקליטה תוכנית והכין במולדת, ולהיבנות לבנות להשקיע, לעודדו הפרטי,
 שהתגשמה הבינוני, המעמד מבני משפחות אלפים עשרת של משקית
השישים. שנות במהלך

 הציונית. ההנהלה ויו״ר היהודית הסוכנות גזבר להיות זכה דולצין
 את להדק עצמו על וקיבל תיק, בלי כשר לממשלה הצטרף 1969 בדצמבר

 הקדיש הוא בתפוצות. העם לבין ישראל מדינת בין ההיסטורית השותפות
 ממחלוקת יכולתו ככל ונמנע העם אחדות למען וממחשבתו ממרצו הרבה

מיותרת.

יהודי לכל אהבה

 כפי בתפוצותיו, היהודי העם את הכירו היום ישראל ממנהיגי מעטים
 כשרונו בזכות ישראל בקהילות רבה לאהדה זכה הוא דולצין. אריה שהכיר
 שהעניק והאהבה עממיותו ובשל הופעתו בשל המדינה, דבר את להביא

 והיהודים הוא, באשר יהודי לכל אהבה של רוח הקרין הוא עמו. לבני
ואהבתם. בהוקרתם לו גמלו בעולם

 ולחינוך היהודי הנוער לעידוד מכשרונו הרבה הקדיש דולצין אריה
 היא בגולה העם לקיום הגדולה הסכנה כי ידע, הוא בגולה. היהודי

זו. חמורה בתופעה להילחם כדי אמצעים חסך ולא והטמיעה, ההתבוללות
 שנשא האיש היה הוא מאוד. עד לנו תחסר והלוחם המנהיג של דמותו

 בעליה מאודו בכל רצה המצוקה, ליהודי דאג הציונות, דגל את ברמה
 ומעש, חזון של נפלא שילוב היא שהציונות לבו, להט בכל והאמין רבתי,

ומשגשגת. גדולה חזקה, ישראל תהא למען הכל להקריב ויש
 במשך נהפכה ירושלים" "ועידת בריה״מ. יהודי למען רבות פעל הוא
 בכך. שהשקיע הרב והמרץ לדרבונו תודות הציונית הפעילות למרכז השנים

 אני אבל שנים. חמש או שלוש בעוד יהיה מה יודע "איני אמר: שנים לפני
 לפחות בישראל. כאן, יישב היהודי העם רוב שנה: מאה בעוד יהיה מה יודע

 מאמין אני בישראל. יחיו רוסיה יהודי רוב כאן! יחיו יהודים מליוני עשרה
לבי". בכל בכך

 בתפוצות. היהודי לעם ישראל בין ביותר המוצלח הקשר איש היה הוא
 יהודי של ובעיותיהם משאלותיהם את בישראל לנו להביא הצליח הוא
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 היהודית. בתפוצה ישראל של ביותר המשכנע הנציג היה והוא הגולה,
הזה. הקשר חשיבות יודעים כולנו

 גאולתו למען העושים ומראשי ישראל לעם נאמן בן היה דולצין אריה
ציון. למען הקדיש שנותיו מיטב את בארץ־ישראל. וריכוזו
 לו וימתקו יתן מי רבה: ובאהבה בצער האחרונה לדרכו אותו מלווים אנו

הנצחית. בירתנו בירושלים, עפרו רגבי
ברוך. זכרו יהא
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אחד איש מלחמת כהן. יהושע
(11.7.1988 עציון, גוש כהן, יהושע לזכר )דברים

 להעלות לי שניתנה הזכות על גוש־עציון לאנשי לב מקרב מודה אני
 זה במקום זו, באכסניה כהן, ויהושע נחמה של היקר זכרם את הזה במקום

ואהבו. והוקירו כיבדו כה שהם
 כערך הגבורה מושג את ומעלים מנתחים בו בערב זה במקום לדבר טוב
 מסירות־נפש. עוז־רוח, גבורה, אומר שעל כל בו אשר הזה במקום מחייב,

 של חורבנו את שם ראינו האורקולי, החיזיון את לכפר בכניסה ראינו
 קמה החורבן של הימים שבאותם וראינו, ואנשיו, בנייניו על גוש־עציון

 וכאשר הניצחון. את התחייה, את וראינו החורבן את ראינו ישראל, מדינת
 היישובים עם מסביב הנוף את יופיו במלוא ראינו הזה, מהחיזיון יצאנו

 אנשי את המדריכה הזאת, הגבורה של וברוחה בכוחה ניבנו אשר מסביב,
 והבולטים היפים אמנם בארץ, המקומות אחד רק שהוא הזה, המקום

דוגמה. והמשמשים והמצטיינים
 הודגשה בהם אשר בצה״ל, אלוף של דבריו את הערב לשמוע היה וטוב

 שעליה היחיד, גבורת לא ישראל; עם של הקולקטיווית הגבורה והומחשה
 אוצרת שאמנם קולקטיווית, גבורה אותה אבל שבייד, פרופסור דיבר

 והיא אותנו המקיימת היא אבל הרבים, היחידים גבורת את בתוכה
אותנו. המפעמת

 של מובהקים ביטויים היו שהם ונחמה, יהושע על לדבר טוב כזה בערב
 תום, עד אלוף־הפיקוד, שאמר כמו תום, עד מסירות־הנפש ושל הגבורה

היממה. של קטן בחלק קצר, בזמן יכול שאני ככל עליהם לספר רוצה ואני
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בפרדסים ראשונה פגישה

 מבית־הכלא: הראשונה בריחתי לאחר ונחמה יהושע עם לראשונה נפגשתי
 וכשראיתיו ופרדסים, חורשה רעננה, ליד בחורשה שנים הרבה לפני היה זה

 סיפרתי חברתו, עם בשריקות קשר ומקיים העצים בין מקפץ לראשונה
 שני, מבית הקנאים מחיל אחד של דמות עיניי לפני שראיתי אחר־כך,
 יוקדות, עיניים שחום, רזה, גבה־קומה, צעיר, לתקופתנו; נס בדרך שנקלע

 אמונה, קורן כולו והוא מגופו, חלק היה הנשק כקפיץ. דרוך וכולו שרירים,
 כל עם מזוהה איש־שדה, ובלתי־מסוייגת; בלתי־מוגבלת ומסירות נכונות

 לו קורא הייתי ׳,40ה־ שנות תחילת ההם, הימים בלשון מסביב. אשר
 לא אבל באירופה, ארצות בהרבה ימים באותם שהיכרנו כפי פארטיזן,

 עברי יהודי, כולו כל היה שהוא מפני זה, בכינוי לו לקרוא יכולתי
וארצישראלי.

 הארץ. ולתוצרת עברית לעבודה קיצונית קנאות ירש הוא ע״ה מאביו
 שזוכר מי עברית. עבודה על שדה־המלחמה כפר־סבא היתה ההם בימים
 אביו. בעקבות צעד יהושע והבן שלו, העליון הציוני המיבחן היה זה אותו,

 גבורת הגבורה, את עליהם הוסיף הוא הציוניים, לערכים ומהקנאות
 צעקנית, לא קנאות קולנית, לא קנאות היתה זו ומסירות־הנפש. הלחימה
 נושא־האש את נושאה, את כל קודם המחייבת בפנים, בוערת שקטה,
 מאשר יותר מזולתו דרש לא ומעולם מעצמו, כל קודם תבע הוא בקירבו.

 והגה חלם הרבה, והגה חושב, גם היה לוחם, היה צעיר, היה מעצמו. דרש
 הכרה טבע: שהוא מטבע־הלשון את זוכר אני מחשבותיו. את והביע

 כתב הוא בחיינו. ערך ראה הוא הזה, הערב נושא את מזכיר זה בחיינו.
 זאת הכרה הרי מסויימת, בהכרה חדור אתה אם בחיינו. הכרה על ודיבר

 וללא הפוגה ללא צעדיך, מחשבותיך, מעשיך, כל את לך להכתיב צריכה
 המוסריים הציוויים עם פשרה ללא עצמך, עם פשרה ללא כל קודם פשרה.

מצפונך. עם פשרה ללא שלך,
 במסירות, גם הרבה, מדרגות יש שלו. המסירות לדרגת להגיע היה קשה

 שעמדה במיבחנים הזו. המדרגה אל הגיעה חברתו, נחמה, רק בגבורה. גם
עליו. גם לפעמים עלתה היא בהם,

 שנרצחו לאחר כפר־סבא, בפרדסי בודד לימים, הצעיר העלם זה, ויהושע
 להסגיר לא החליט הוא כבול, נרצח, מפקדו, שיאיר, לאחר ומפקדיו, חבריו
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 אמר כאילו הוא לאומית. שליחות בזה ממלא שהוא חש, והוא עצמו, את
 גם תנצחו, לא אותי תכריעו, לא "אותי ההם: בימים הארץ אדוני לבריטים,

 היתה זו לו. עמדו ונשקו זריזותו ונחישותו, בודד". אם וגם יחיד אם
 האיש אם ניתן, שזה הוכיח והוא שלם, מישטר נגד אחד איש של מלחמה

 בעצם והוא ונישגב. גדול הוא בו דוגל שהוא הרעיון ואם איש־סגולה, הוא
 לא אחרים. לרבים שלו בדוגמה דרך קבע שהוא מכיוון הבודד, הזאב ניצח,

 אמיתי רצונך אם יחסי־הכוחות, חשובים לא המספרית, החולשה חשובה
 תנוצח לא תנוצח, לא הרי הכל, לתת מוכן אתה ואם מחייבת, הכרתך ואם

לעולם.
 של קטנה קבוצה בנשק שימוש ואימן לירושלים בא אחד יום והנה

 בריטים שוטרים של סיור פטרול, מההרים הגיח ופתאום לוחמים,
 לכמה פרט נשק, כמעט אין הזאת מהקבוצה החברים בידי מזויינים.

 האקדח, את שולף מזנק, מתמהמה, איננו ויהושע אחד, רק אולי אקדוחים,
 את פורק הוא ניכנעים. והם - לשכב עליהם מצווה הפטרול, על משתלט

מפחד. רועדים הבריטים את ומשאירה מסתלקת והקבוצה נשקם,

יהושע של בית־הספר

 בארץ־ישראל, הזה כדבר עשה לא איש ׳,40ה־ שנות בתחילת ההם, בימים
 זה גדול; סימלי מעשה היה זה בארץ־ישראל. לבריטים זאת עשה לא איש
 שאחר אנשים, קמו הזאת בקבוצה מהמתאמנים ומחנך; מאלף שיעור היה
 דרכו: התנהלה וכך גדולים. מעשים ועשו עצמם שהקריבו לגרדום, עלו כך

 אנשים חינך הוא אבסולוטית. ממנה, למעלה שאין למסירות לוחמים חינוך
 הקשים מהדברים נרתעו ולא ביותר, המסוכנים לאתגרים לצאת ששמחו
מעשה־גבורה. עושים שהם ידעו לא כלל והם ביותר,
 בחופש, היה עוד כל ופיקד. אירגן פעולות, מאוד בהרבה השתתף הוא
 את דרכי־חיים, קבעו הם מידו. משה לא שידה נחה; נחמה, יחד ואתו

 איך מתנהגים, איך אוכלים, איך גרים, איך לוחמים; של ורבעם אורחם
 העם טובת את ומעדיפים מחשיבים איך שבמועט, במועט מסתפקים

 יהושע, של בית־הספר את שעבר מי אישית. מישאלה כל על הכלל וטובת
 כמובן, הם, אם חייו, כל בו, הטביע שהוא החותם את חותמו, את נושא

 ואז אתו; היה לא נשקו כאשר לבית־סוהר, הגיע הוא גם באמצע. קופדו לא
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מופת אנשי

 נגד היחיד האיש מלחמת על לוותר שיכלה חזקה, די היתה המחתרת
 לארץ, למדינה, שב שהוא עד בריחות - ומבית־סוהר כולו, השילטון

לארץ־ישראל.

למשימות זקוק היה

 אישיים, בחיים מרגוע מוצא איננו הוא מכן לאחר וגם המדינה, קמה כאשר
 בו מוצא לשדה־בוקר; ומגיע למשימות זקוק הוא שיגרתיים. פרטיים,

 ראשונה לו נראית שהיתה הראשונה, בחזית לתרום לתרום, לרצון פורקן
 דבר שום ביניהם היה שלא האיש, עם ידידות מצא הוא ושם ההם, בימים
 את יהושע, את הרגיש בו, הרגיש שכנראה בן־גוריון, משותף, פוליטי
 לגוש־עציון, הדרך את מצא ואחר־כך ליבו. את שבה וזה שבאופי; הפלדה

 לחניכים להקנות משתדל רשמים, מלא בו, פועל הוא שדה; בית־ספר
 ההבנה על במוחו, שעלו רעיונות על בהתלהבות לספר בא היה מרוחו.
 קיומו את לחדש הזה לגוש ובאו התלכדו אשר האנשים עם מוצא שהוא

זמנם. בטרם נגמרו נחמה של וחייה שחייו עד חייו; ואת
 גבורה, יש ששם הבארות את מקורות־הגבורה, את גילה תמיד הוא
 הוא ושם התעכב, הוא ושם אמיתיות, שאיפות אמיתית, מסירות העזה,

 שקר, של מסכות סבל לא הוא פראזות, סבל לא הוא אוהלו, את נטה
 שירתה ומה מי ואת שלו, הגבורה שימשה למה מה? לשם לשאול: אפשר

 היסטוריוזופיים פוליטיים, ויכוחים להיות ויכולים הזאת? מסירות־הנפש
 פוליטיים מיצרים משוחררים כאשר אבל זמן; לאחר והיסטוריים
 של הפעולה את שאיפיין אחד קוו על רק להראות אפשר ומחשבונות,

 השואה לאחר העולמית, המלחמה תום אחר ההם, בימים וחבריו, יהושע
 התעמקות של מקור איזה יהושע בשביל היתה היא שאף - הגדולה

ההם. ובימים הזאת התקופה לאחר - היהודי העם של בחביוני־הנפש

מוכיחות ההיסטוריות התעודות

 היה שכפסע רואה, אתה ימים, אותם של ההיסטוריה את קוראים כאשר
 דוקומנטארי חומר הרבה יש ואי־תקומתה. מדינת־ישראל של תקומתה בין

 הבריטי השילטון הבריטים, שאילו מוכיח, והוא האחרון, בזמן שמתפרסם
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הממשלה ראש נאום

 מדינת קמה היתה לא ארץ־ישראל, את לעזוב ההם בימים מחליט היה לא
 ואילו הלבן"; "הספר מתקיים היה המדינה, קמה היתה לא ואם ישראל.
 היהודי היישוב נשחק הזמן במשך היה מתקיים, היה הלבן" "הספר

 קוראים היו אולי - קטן לחלק נהפכת היתה וארץ־ישראל בארץ־ישראל,
 והכרחי חיוני והיה הערבי, העולם של קטן חלק - לא אולי ״פלשתין״, לו

 את לנטוש הבריטים יחליטו תקופה, באותה ימים, שבאותם וחשוב,
 לפעולתם להסכים מבלי בארץ־ישראל, שילטונם את לנטוש ארץ־ישראל,

 שאכן מוכיחות, ההיסטוריות והתעודות לכך, אותם שדחפו האנשים של
 מעשי־דיכוי בעד היו מפקדי־הצבא אונים. אין זעם מתוך החליטו הבריטים
 הבינו, המדינאים אך בארץ־ישראל, היהודי היישוב של ביותר אכזריים

ארץ־ישראל. את לעזוב החליטו והם זה; את לעשות יכולים אינם שהם
 בפירוש. זאת את אומרים הם ארץ־ישראלי את לעזוב החליטו הם מדוע

 להם שהנחילו הכבדות לאבידות הצדקה ראו לא שהם מפני החליטו, הם
 למאות הצדקה ראו לא שהם מפני לעזוב, החליטו הם ארגוני־המחתרת.

 אלף 100 של עצום צבא החזקת על הוציאו שהם הסטרלינגים, מיליוני
 שלא הקטנה, היהודית המחתרת בגלל בארץ־ישראל בריטים חיילים
 היו נכון, אותה. לשבור אפשר היה ולא אותה, לדכא אפשר היה ולא נכנעה

 שהובילו אלה גדולים, מעשי־העפלה היו מאוד; גדולים אחרים מעשים גם
 מעשי־ היו הבריטית; האימפריה את והביכו לארץ־ישראל עולים

 אבל בשיויון־נפש, אותם לראות יכלו לא שהבריטים גדולים, התיישבות
 השלטון עזיבת את ארץ־ישראל, עזיבת את עליהם כפו לא אלה

בארץ־ישראל.
 מהבריטים תבעו ולא דרשו לא ההם בימים היישוב מנהיגי מזה, ולמעלה

 אולי ונעשה. נשתדל יחד, נעשה בואו, אמרו: הם ארץ־ישראל. את לעזוב
 גבורתה ואנשיו, יהושע של וגבורתם יהודים?." אלף 100 להעלות תסכימו

 היא הפלמ״רז, של מסויימת ותקופה לח״י, של אצ״ל, של המחתרת, של
 אלא אפשרות היתה לא כן ועל ארץ־ישראל, את לעזוב עליהם שכפתה
יהודית. מדינה בה להקים
 הגבורה בעיקר גבורה, לאותה נזדקק רבות שנים שעוד כיום, לנו ברור

 מוסרית מובס כשהוא רק מובס שעם מפני ישראל, עם של הקולקטיווית
 פיזי. לניצחון גם להגיע מסוגל הוא מובס, איננו הוא עוד וכל ורוחנית;

 הקולקטיווית והגבורה כוחות־נפש, להרבה תבונה, להרבה זקוקים אנחנו
כהן. ויהושע נחמה כמו אנשים של מכוחם באה - הזאת
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 נאומים 75 - וחמש שבעים בן
 יצחק הממשלה ראש מדברי מזעיר מעט רק

 לידיעת התקשורת, באמצעות מגיע, שמיר
הפומ מהופעותיו קטן חלק על רק הציבור,

 העתונים, מדווחי□ שונים, בארועים ביות,
 ראש של יובלו לרגל והטלוויזיה. הרדיו

 לראשונה מוגש ,75 לו במלאות הממשלה,
 למן נשא אותם - במנין 75 - מנאומיו כרך

 לעצם ועד ממשלה, לראש היה עת ,1983
 מאותם מצומצם מבחר זהו האלה. הימי□

 במסגרות בלבד בעברית שנישאו נאומי□
 ובכינוסים ע□ בעצרות ופוליטיות, ממלכתיות

שונים.
האח ורעיון וארץ־ישראל ישראל עם אהבת

 פעולתו •סודות הם אלה הלאומית דות
 שבו בטקס שמיר. הממשלה ראש של ונאומיו

 הוא ירושלים של הכבוד אזרחות לו הוענקה
 כעין המרי, תנועת הוקמה 1946"ב־ סיפר:
 - המחתרת ארגוני כל של משותפת חזית

השל נגד למלחמה - והלח"׳ האצ״ל ההגנה,
 חזית של מיוזמיה אחד הייתי הבריטי. טון

 הימים. באות□ מאושר עצמי והרגשתי זאת
האח לרעיון לראשונה נתפשתי שאז כנראה

 מרפה אינו הזה השד ומאז - הלאומית דות
ממני".

שטרן אברהם ע״ש "יאיר" הוצאת


