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לדבר את הנכבה בעברית, להכיר בה בעברית, למללה בשפה שדחתה אותה, להשיב את 
השמות הפלסטינים, הערים והכפרים, אל מפת הארץ העברית, מראשית פעולתה של זוכרות 
היתה זו העברית דרכה ביקשנו את הפעולה הפוליטית, היתה זו העברית שהיתה לנו מושא 

לפעולה, עליה ודרכה, אל דוברותיה ודובריה היהודים הישראלים. 

על גבי סדק: כתב עת לנכבה שכאן, ביקשנו להמשיך את אותה הפעולה, לפרסם אל העברית 
ובה מחקר ומסה, סיפורת ושירה, אמנות פלסטית, ועדות, שירחיבו את הידע אודות הנכבה 
הפלסטינית, את ההכרה בה ובהשלכותיה המתמשכות, ותמשיך לקשור בינה לבין ההווה 

הפוליטי בישראל.  

מתחילת דרכה הבנו בזוכרות את סרובה המתמשך של ישראל להותיר לפליטים הפלסטינים 
לשוב אל בתיהם כחלק מהנכבה, והכרנו בפומבי בזכותם של הפליטים הפלסטינים לשוב 
אל בתיהם. אולם רק בשלב מתקדם יותר של עבודתנו, ביקשנו להתיר עצמנו מסבך הויכוח 
ואפשרויות לקראת  חזונות  ולפתח אסטרטגיות, טקטיקות,  ולהתחיל  אודות הזכות לשוב, 

שיבת הפליטים הפלסטינים. 

אלא  אפשרויות.  אותן  את  לפתח  מבקשים  אנו  עליה  לבמה  סדק  הפך  המהלך  אותו  מאז 
שלשונו של סדק, שהתאימה לפעולת ההכרה בנכבה בעברית ואל תוכה, התגלתה כלא-
מספקת ומוגבלת לקידום הפעולה לקראת שיבת הפליטים הפלסטינים. העברית שבה כתבנו 
המעשה,  לאותו  ההכרחיים  שותפינו  שאינם,  וכאלה  פליטים  הפלסטינים,  את  כך  הפכה 
למודרים ממנו, ואת אפשרויותינו לפתח מחשבה אודות שיבת הפליטים הפלסטינים מוגבלת 

עד גיחוך.

גליון זה של סדק הוא נסיון להתמודד עם אותו הקושי, לתרגם לערבית ולאנגלית ולפרסם 
גרסה תלת-לשונית, אינטרנטית ונגישה, של כל הטקסטים שפרסמנו עד כה בסדק שעוסקים 
בקידומה של שיבת הפליטים הפלסטינים. הוא נסיון שלנו לשתף את אלה שאינם קוראים 
בעיקר  הוא  אבל  הראשוניים,  בניסיונותינו  אחרים,  גם  אבל  בעיקר  פלסטינים  עברית, 
וראשית כל, קול קורא, קריאה ובקשה מכל מי שקורא את המילים הללו לקחת חלק באותה 
הפעולה, לכתוב לנו השגות והסכמות, כוונים חדשים ופיתוחים של קיימים, הארות תחומים 

להם היו ניסיונותינו הראשוניים, הטיוטאיים, עיוורים.   

את מלאכת התרגום לערבית עשינו בשיתוף עם מרכז בדיל הפלסטיני, שותפינו מתחילה 
למהלך. התרגומים לערבית שמופיעים כאן מופיעים גם באתר בדיל, ופורסמו גם בעיתון 
שמוציא המרכז לאור, חק אלעודה. גרסאות להדפסה של המאמרים ניתן למצוא גם באתר 

.www.zochrot.org זוכרות
כתבו לנו בבקשה.

ראניה עקל, שיבת הסנונית, טכניקה מעורבת, 2007

הקדמת המערכת
מערכת סדק
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בתיהם.  את  מאחור  והשאירו 
שוב  ניסו  ע'אבסיה  תושבי 
בספטמבר  לבתיהם  לשוב 
בכפר  אז  שנתפס  מי   .  1951
ונכלא. נקנס  לדין,  הועמד 
התקבלה   1951 סוף  לקראת 
בג"צ  החלטת  כאמור 
המושל  החלטת  את  המבטלת 
מכן  לאחר  שבוע  הצבאי. 
התושבים  מן  חלק  חזרו 
לממש  רצו  "אנשים  לבתים. 
בדר.  מספר  ההחלטה,"  את 
"בשמונה בדצמבר 1951 הם 
חזרו לכפר. שוב באו שוטרים 
'מאיפה  לחזור  עליהם  ופקדו 
שבאו'. הם הראו לשוטרים את 
החלטת בג"צ, אבל המשטרה 
אמרה שהממשלה הכריזה על 
במקום". סגור  צבאי  שטח 
בדר הוא חבר הוועד הציבורי 
היום,  גם  ע'אבסיה.  של 
אחרי  שנים  ושבע  חמישים 
גר  עדיין  הוא  החלטה,  אותה 
לא  של  במרחק  דנון,  בשיח' 
אחד  אווירי  מקילומטר  יותר 
דקות  שלוש  המקורי.  מביתו 
 ,  70 כביש  על  צפונה  נסיעה 
לדרך  מסומנת  לא  ירידה  יש 

כורכר.

"בית הקברות של נהריה ייבנה כאן", כתוב 
על שלט מחליד. בהמשך, משני צדי הדרך, 

נמצא בית הקברות הנטוש של הכפר.
והמסגד,  בתים;  הריסות  ־  בהמשך 
תלו,  על  עומד  עדיין  מרשים,  עדיין 
ישראל. מקרקעי  מנהל  על־ידי  מגודר 
בשנת 2000 החל מאמץ מיוחד במינו לתכנון 
לחדש  שאיפה  מתוך  ע'אבסיה  של  מחדש 
לתכנון  הערבי  המרכז  החיים.  את  בכפר 
יהיה  שלימים  מי  בראשות  אלטרנטיבי, 
סוויד,  חנא  ד"ר  חד"ש,  מטעם  כנסת  חבר 
זכויות העקורים  על  אגודת ההגנה  יחד עם 
יזמו  פחמאווי,  סולימאן  המהנדס  בראשות 
את המהלך התכנוני שהחל באיסוף מידע על 

מצב הבעלויות על הקרקע והנכסים בכפר.
להוות  מיועד  המהלך  כי  הסביר  פחמאווי 
מה  וכי  נוספים,  כפרים  לתכנון  תקדים 
שדחף לחשוב על תכנון מחדש דווקא בכפר 
גורמים:  מספר  של  שילוב  הוא  ע'אבסיה 
המידע  את  שארגן  תושבים  ועד  של  קיומו 
בנוגע למבנה הבעלויות על הנכסים, קרבתם 
של פליטים רבים לכפר ההרוס, העובדה שעל 
שטח הכפר לא נבנו יישובים יהודיים חדשים 
האדמות. של  והמשפטי  התכנוני  והמצב 
גם העובדה שבשטח הכפר אפשר למצוא את 
הריסות הבתים, בית הקברות הישן והמסגד 

מילאה תפקיד.
שאלונים  חולקו  הפרויקט  תחילת  לקראת 
המידע  את  סיפק  תושב  כל  לתושבים. 
הנכסים של משפחתו,  לגבי מצב  לו  הידוע 
שנמצאים  משפחה  קרובי  על  מידע  כולל 
בחו"ל כפליטים. בנוסף, כמה מן התושבים 
ההיסטוריים  הטאבו  נוסחי  את  הוציאו 
מלשכת המקרקעין בנצרת, שם עדיין כתוב 
וזאת  נכסים,  אילו  של  הבעלים  מי  בברור 
מהמקרים  בחלק  אדמות.  סקר  לערוך  כדי 
העות'מניים  בארכיונים  שימוש  נעשה  אף 
של  מחדש  רישום  לצורך  באיסטנבול 
הבעלויות. ועד התושבים של הכפר העמיד 
לצורך העבודה את הקלסר שהוכן כבר לפני 
התושבים  שריכזו  מידע  ובו  רבות  שנים 
בפרויקט  שהושקעו  המשאבים  רוב  עצמם. 
יועדו  אלטרנטיבי  לתכנון  המרכז  על־ידי 
הצגת  את  שתאפשר  מחשב  תוכנת  לתכנון 
ואכן,   ,  1948 ב־  בכפר  קיים  המצב שהיה 
האוויר  תצלומי  בין  השוואה  באמצעות 
השונים של הכפר שוחזרו על גבי המחשב 
כל הבתים שהיו קיימים, על שטחם וגובהם. 
שאלתי את ענאיה בנא, מתכננת הערים אשר 
הובילה את הפרויקט כמתמחה וכיום עובדת 
בין  מה  אלטרנטיבי,  לתכנון  הערבי  במרכז 
איסוף המידע על הכפר כפי שהיה ב־ 1948 
לבין תכנון הכפר המודרני. לדבריה, המאמץ 
להישאר  תוכנן  הכפר  "גלעין  הושלם:  לא 

העליון  המשפט  בבית   51/220 מספר  תיק 
נדון  לצדק,  גבוה  משפט  כבית  בשבתו 
ע'אבסיה  תושבי   .30.11.1951 בתאריך 
בפעם  לא  מכפרם,  לכן  קודם  מה  זמן  פונו 
הראשונה, והם ביקשו את ביטול הצו הנוגע 
של  הצו  טכני:  בנימוק  נעתר,  בג"צ  בדבר. 
המפקד הצבאי של הגליל לא עוגן ברשומות, 
ולכן אינו בתוקף. פסק הדין קבע שלצה"ל 
"לא היתה כל סמכות לגרש את המבקשים 
למנוע  סמכות  לו  ואין  ע'אבסיה  מהכפר 
אותם מלהיכנס אליו, לצאת ממנו ולהימצא 

ולגור שם".
רבים מתושבי ע'אבסיה שנשארו בארץ גרו 
אז במרחק של כמה מאות מטרים מבתיהם. 
שיח'  השכן  הכפר  בבתי  מהם  ניכר  חלק 
לפליטים;  הפכו  המקוריים  שתושביו  דנון, 
אחרים בכפר מזרעה, קרוב יותר אל החוף. 
וקיבלו  בכפרם  המתרחש  אחרי  עקבו  הם 
בשמחה גדולה, וגם בהפתעה, את ההחלטה. 
בפלסטין  יחסית  גדול  כפר  היה  ע'אבסיה 
של 1948. היה זה אחד המרכזים הכפריים 
אנשים  מאות  שבע  עכו.  בנפת  החשובים 
על  מצביע  הכפר,  יליד  בדר,  דאוד  בו.  חיו 
אליו  המובילה  הדרך  למרכזיותו:  סימנים 
היום  ועד  התושבים,  על־ידי  אבנים  רוצפה 
ניתן לראות את אבני השפה במקום. בשנת 
1947 אף נסללה חלקה באספלט, מחזה נדיר 
הכפר  של  המרשים  המסגד  ימים.  באותם 
היה גאוות הכפר. הוא נבנה בתקופת דאהר 

מהמאה  הגליל  של  הערבי  השליט  אלעמר, 
ה־ 18, ושימש לתפילות בחגים ובימי שישי 
גם לתושבים מכפרים אחרים בסביבה. בקצה 
המסגד עמד חדרון אשר היה אז בית הספר 
של הכפר, שהתלמידים בו היו בני גילאים 
שונים. ע'אבסיה היה כפר שקט. שיח' רבאח 
אלעוד, מוכתר הכפר, הגיע להסכם עם איש 
כברי,  מקיבוץ  כהני  מיכה  המתווך  הש"י, 
לפיו ברגע שההגנה תרצה להיכנס אל הכפר 
יונף דגל לבן על המסגד, והכפר ייכנע ללא 

התנגדות.
גדוד  למקום  הגיע   1948 במאי   21 ב־ 
הכוחות  וממערב.  מצפון  הכפר  אל  שחדר 
היהודיים נכנסו אל הכפר והרגו את האדם 
הראשון שראו, דאוד זיני שנשלח לתלות את 
מירי  נהרגו  אחריו  המסגד.  על  הלבן  הדגל 
אותו  בתום  תושבים.  עשרה  עוד  הכובשים 
דאוד  בתיהם.  את  התושבים  כל  עזבו  היום 
בדר זוכר את אותו בוקר: "אמא העירה אותי 
מהשינה, הוציאה אותי מהבית והניחה אותי 
על רצפת בית השכנים. אני זוכר את עצמי 
יושב על הרצפה הקרה. אחר כך היא נכנסה 
גדול,  בד  בתוך  דברים  כמה  שמה  לבית, 
צררה אותו בצרור והניחה על ראשה. יצאנו 

מזרחה, אל ההרים".
מתושבי  חלק  חזרו   '48 שנת  סוף  לקראת 
 ,1950 עד  נשארו  הם  לכפר, שם  ע'אבסיה 
הכפר  הצבאי.  המושל  בהוראת  הוצאו  אז 
ממנו  גורשו  תושביו  כל  שכן  ריק,  היה 

צעדים ראשונים לקראת 
בנייתו מחדש של הכפר 
ע'אבסיה
יואב שטרן

לצרכים  מענה  להוות  יכול  וזה  שהיה,  כפי 
שקיימים היום.

אבל יש צורך להקציב שטחים גם לשצ"פים 
או שב"צים".

שצ"פים, כך מסתבר, הם "שטחים ציבוריים 
וכיכרות  ציבוריות  גינות  קרי  פתוחים", 
בנויים  "שטחים  הם  שב"צים  ציבוריות. 
ציבוריים", כלומר מוסדות ציבור כמו בית 
ועירייה. השטח הציבורי הבנוי היחיד  ספר 

שהיה קיים בכפר מ־ 1948 הוא
המסגד ובית הספר שבקצהו. השטח הציבורי 
הפתוח היחיד הוא אזור הביאדר ־ הגורן ־ 
ששימש  מהמסגד  רחוק  לא  פתוח  שטח 
גם,  אבל  תבואה,  לאכסון  הכפרים  בכל 
שבו  מאולתר  חתונות"  כ"אולם  ובעיקר, 
היו מתקיימים הארועים הגדולים, ואולי גם 

הכינוסים הציבוריים.
תכנון מחדש של הכפר יכלול ללא ספק את 
שחזור המצב שהיה קיים ערב הריסת הכפר, 
שבתכנון  הקשיים  זאת,  עם  בנא.  מסבירה 
מחדש של כפר פלסטיני, או תכנון הרחבתו 
קיימים גם כאן. חלק מן הקושי נובע מהבעלות 
המבנים  מצפיפות  האדמות,  על  הפרטית 
בגלעין הכפר ומהצורך להרחיק את המבנים 
המרכז. מן  הרחוקים  אזורים  אל  החדשים 
מענה  ללא  עומדת  בנוסף,  בע'אבסיה, 
בשלב זה השאלה כיצד מפתחים את הכפר 
ומרחיבים אותו כך שיקלוט את כל התושבים 
התושבים  צאצאי  ואת  בו,  לגור  שירצו 
כזה  פיתוח  מודרניים  ביישובים  המקוריים. 
שאותו  התכנון  על  והגבלות  הפקעות  כולל 
בע'אבסיה  אך  הרשות,  קובעת  כלל  בדרך 
שתסייע  מדינה  ואין  מקומית  רשות  אין 

בפיתוח.
השלב  את  כלל  לא  התכנון  שהליך  מכיוון 
הזה, אין לשאלות אלה תשובות עדיין. בנא 
לתכנון  המרכז  של  גישתו  שלפי  מסבירה 
על  דבר  לכפות  "אי־אפשר  אלטרנטיבי, 
התושבים. הם מבינים שכדי לקדם את הכפר 
הפרטי  מהשטח  להקציב  צורך  יש  כולו 
שיתוף  כי  גורסים  במרכז  הכלל".  לטובת 
התושבים הוא זה שיביא ליצירת הפתרונות 
"זה  בנא,  אומרת  "בע'אבסיה",  הנכונים: 
לא יהיה יותר קשה מאשר ביישובים בנגב. 
אנחנו צריכים לצעוד את הצעד הבא קדימה, 

כדי שזו לא תהיה רק אוטופיה".
לקוות.  מפסיקים  לא  בינתיים,  התושבים, 
חאג' חליל חלפאללה, ידידו של בדר ושכנו 
מחר  אפשר,  יהיה  אם  חולם:  דנון,  בשיח' 
הריסות  על  אותו  ויקים  אוהל  ייקח  הוא 
ביתו. בסיור רגלי בהריסות הוא הולך לאטו, 
נעמד,  הוא  פתאום  התושבים.  על  מספר 
ואומר:  הקרקע,  לעבר  ידיו  בשתי  מצביע 
"כאן. זה הבית שלי. לפה אני רוצה לחזור".

גליון תרגומים מיוחד/
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בירעים - מודל לתיקון
אותם שבועיים שהובטחו על–ידי השלטונות, מהגרוש של תושבי הכפר ועד השיבה אליו, התארכו עד מאוד והגיעו נכון 
להיום לשישים שנים. למרות השנים הרבות, קהילת בירעים ההולכת וגדלה לא איבדה את התקווה לשוב הביתה ואינה 

 פוסקת מלפעול להשגת מטרה זו. מודל זה הוא הצעה עקרונית לאפשרות של הווה אחר.
: מודל לפיתוח מרחב הכפר הישן שנהרס ב–1953, והפיכתו למרכז ציבורי לטובת קהילת הכפר ותושבי האזור.  א ב  ל  ש

: מודל לפיתוח כפר חדש כחגורה היקפית ומרקם חי של תשתיות, מגורים, תעשייה וחקלאות שבמרכזם  ב ב  ל ש
הכפר הישן המשוקם.

 ּכְֻפר בירעים - מודל לתיקון, 2005-2002, ערוב טכניקות     ◀
פיתוח מודל והפקה: חנא פרח − ּכְֻפר בירעים, תמיר הדדי, ויסאם עקל, הילה לולו לין     ◀ 

אותם שבועיים שהובטחו על־ידי השלטונות, מהגרוש של תושבי הכפר ועד השיבה אליו, 
התארכו עד מאוד והגיעו נכון להיום לשישים שנים. למרות השנים הרבות, קהילת בירעים 
ההולכת וגדלה לא איבדה את התקווה לשוב הביתה ואינה פוסקת מלפעול להשגת מטרה זו. 

מודל זה הוא הצעה עקרונית לאפשרות של הווה אחר.
שלב א: מודל לפיתוח מרחב הכפר הישן שנהרס ב־ 1953 , והפיכתו למרכז ציבורי לטובת 

קהילת הכפר ותושבי האזור.
שלב ב: מודל לפיתוח כפר חדש כחגורה היקפית ומרקם חי של תשתיות, מגורים, תעשייה 

וחקלאות שבמרכזם הכפר הישן המשוקם.

בירעים
- מודל לתיקון

כְפֻר בירעים - מודל לתיקון, 2002-2005, ערוב טכניקות
פיתוח מודל והפקה: חנא פרח − כְֻּפר בירעים, תמיר הדדי, 

ויסאם עקל, הילה לולו לין

גליון תרגומים מיוחד/
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היבטים כלכליים
של שיבת פליטים פלסטינים 
- מחשבות ראשונות
שיר חבר

שיבת פליטים פלסטינים כאוביקט למחקר כלכלי
בחוגים לכלכלה מקובל כיום לחשוב שניתן לחקור כל דבר כמעט מנקודת מבט כלכלית. עם 
זאת, יש להיזהר מאוד מהנטייה לעשות רדוקציה של נושאים פוליטיים, רגשיים ואנושיים 
לצד הכלכלי בלבד. שאלת שיבת הפליטים הפלסטינים כמעט שלא נחקרה בספרות הכלכלית 
ושאלות רבות הנוגעות לה נותרו פתוחות: מה תהיה העלות הכלכלית של קליטת הפליטים? 
מהו גובה הפיצויים שיש לשלם לאלה שרכושם נלקח מהם לפני שישים שנה? כיצד תשפיע 
חזרת הפליטים על הכלכלה האזורית )ובפרט על מדינת הרווחה, על שוק הדיור ועל שוק 

העבודה(?
השאלות הללו הן שאלות בוערות ויש לחקור אותן, אך צריך להיזהר מן המסקנות שנגזרות 
מתוצאות מחקר שכזה. זכות השיבה אינה תלויה בתחשיב כלכלי, היא אינה מוצר שצריך 
»למכור« אותו לציבור ולשכנע שהתועלת מצדיקה את העלות. מדובר בזכות שנקבעה בחוק 

הבין־לאומי ועומדת על בסיס מוסרי.
לפיכך, המטרה הפוליטית שלשמה יש לחקור את הצד הכלכלי של השיבה )ושלשמה נכתב 
המאמר הזה(היא להתחיל את הדיון בפרטים היום־יומיים ולהפוך את המחשבה על שיבת 
הפליטים הפלסטינים למחשבה עניינית. חשוב להעביר את הדיון בשיבה מרמה של כיסופים 
מופשטים )מצד התומכים( מול אימה מהלא־ נודע )מצד המתנגדים( לדיון הפורט את שיבת 
הפליטים להיבטים המעשיים, הפוליטיים והמוסריים שלה. המאמר הזה ישאף אם כן להתייחס 
לנקודות כלכליות הנוגעות לשיבה, אך חשוב לזכור שהדיון הכלכלי כשלעצמו אינו מסוגל 

להוות הצדקה לקיום או לשלילת הזכות.
− היא כרוכה בפיצויים  לזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים היבטים כלכליים שונים 
שמהם  לאזורים  בפועל  לחזור  שלא  שיבחרו  לפליטים  מוגדלים  פיצויים  )אולי  לפליטים 
גורשו(, בהשפעה כלכלית ניכרת על המדינות שבתחומן קיימים מחנות פליטים רבים )ירדן, 
לבנון וסוריה( וכמובן על הכלכלות שיקלטו את הפליטים לתוכן. בהיבט אחרון זה אתמקד 

כאן.
השבים  הפליטים  את  הישות שתקלוט  תרחישים.  במגוון  להתממש  יכולה  הפליטים  שיבת 
עשויה להיות שונה מאוד ממדינת ישראל של היום וממילא תהיה ישות פוליטית שלא תוגדר 
ייקלטו  זאת, כאן אצא מנקודת הנחה שהפליטים  כשייכת לקבוצה אתנית אחת בלבד. עם 

עבד טמיש, מבוך, פוסטר, 2008 גליון תרגומים מיוחד/
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השנייה בשנים 1998-1994 והשלישית בשנים 2008-2004.
בירידה  שמדובר  משום  כאן,  לדיון  שייכת  אינה  באבטלה  ירידה  של  השלישית  התקופה 
אלפי  עשרות  של  האבטלה  קצבאות  משלילת  כתוצאה  המובטלים  של  הרשמי  בשיעור 
מובטלים, ולא כתוצאה מגידול אמיתי בהיצע העבודה. נתוני המוסד לביטוח לאומי ונתוני 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי מובטלים רבים הפכו למועסקים במשרות חלקיות, 
ורבים אחרים מיצו את זכותם לקבל דמי אבטלה ונרשמו כמקבלי הבטחת הכנסה בלבד, מה 

שגורם להסרתם מכח העבודה ולהקטנה מלאכותית של שיעור האבטלה הרשמית.
בכניסה  דווקא  מאופיינות  זאת,  לעומת  באבטלה,  הירידה  של  הראשונות  התקופות  שתי 
מהשטחים  הפלסטינים  כניסת  את  משקפת  הראשונה  הישראלי.  לשוק  רבים  עובדים  של 
שנכבשו ב-1967 לעבודה בשוק הישראלי, והשנייה את ההגירה ההמונית מברית המועצות 
לשעבר, במקביל לפתיחת הגבולות לכניסת מהגרי עבודה. בתקופות אלו, של כניסת עובדים 
לשוק העבודה בישראל, היתה ירידה בשיעור האבטלה; ספיגת העובדים החדשים בכלכלה 
שנוספו  והביקושים  שלהם  הקנייה  כח  בזכותם,  שקמו  החדשים  העסקים  על  הישראלית, 

בעטיים, דווקא שיפרו אם כן את מצב התעסוקה בישראל.
גם כאן אין כל ודאות שהגירת הפליטים הפלסטינים תיצור אפקט דומה של ירידה באבטלה, 
אך לכל הפחות ניתן לראות בדוגמאות ההיסטוריות שהוזכרו כאן עדות לכך שהחשש שהגירה 

תגרום למחסור במקומות עבודה אינו נתמך בעובדות אמפיריות.

חולשת מדינת הרווחה בישראל
הפליטים  שיבת  של  הכלכלית  ההשפעה  לשאלת  מכרעת  חשיבות  בעלת  נוספת  סוגיה 
)כלומר,  הישראלית  בחברה  הפליטים  את  לקלוט  כדי  שתידרש  הציבורית  ההוצאה  היא 
בצורה  לאזרחיה  תקציבים  מעבירה  הממשלה  הירוק(.  הקו  בתחומי  כיום  שחי  מי  בקרב 
קצבת  אבטלה,  )דמי  העברה  תשלומי  באמצעות  וברווחה,  בבריאות  בחינוך,  השקעה  של 
ילדים, אבטחת הכנסה וכדומה(, באמצעות השקעה בתשתיות )כבישים, חשמל, מים, ביוב 
וכדומה( ובאמצעות שרותים ציבוריים אחרים )משטרה, כיבוי אש, בתי משפט, בתי סוהר 
וכו'(. הממשלה אמנם מממנת את ההשקעות הללו מכספי המסים שמשלמים האזרחים, אך 
סביר להניח שאוכלוסייה גדולה של פליטים תידרש לתקופת הסתגלות מסוימת עד שהמסים 

שתשלם יחזירו את ההוצאה הציבורית הכרוכה בקליטה.
בעלת  מערבית  מדינה  בעצמה  הרואה  הישראלית,  הרווחה  מדינת  של  ההטבות  פרישת 
סטנדרטים של עולם ראשון, על אוכלוסייה גדולה בהרבה מהאוכלוסייה הנוכחית של ישראל, 
היא פרויקט רחב היקף שידרוש מאמצים רבים מן הממשלה. פרויקט כזה עלול להגדיל את 
הציבוריים  בשרותים  זמנית  לפגיעה  לגרום  אף  וצפוי  משמעותית  בצורה  הציבורי  החוב 
הזמינים לאוכלוסייה הוותיקה. ובכל זאת, נראה כי כיום פרויקט כזה קל יותר לביצוע משהיה 
לפני עשר ועשרים שנה. זאת משום שממשלות ישראל בשנים האחרונות מבצעות סדרה של 

קיצוצים במדינת הרווחה.
מעורבות  בצמצום  כרוכה  זו  אחר  בזו  בישראל  הממשלות  שאימצו  הכלכלית  המדיניות 
הממשלה בכלכלה, ביטול הדרגתי של מדינת הרווחה והפרטה. מדיניות זו זכתה לקיטונות 
של ביקורת, ובצדק, משום שהיא מאפשרת את הגידול בפערים הכלכליים בישראל ומסייעת 
לקומץ בעלי הון לגרוף רווחים על חשבון מרבית האוכלוסייה. עם זאת, יש למדיניות זו גם 
תופעת לוואי בלתי צפויה, שכן השקעה נמוכה לנפש מאפשרת למדינה לספוג ביתר קלות 
כמות גדולה של מהגרים בבת אחת. למעשה, אף שהפער הכלכלי הממוצע בין אזרחי ישראל 
שממשלות  הסכומים  בין  הפער  גבוה,  נותר  השונות  בארצות  הפלסטינים  הפליטים  לבין 
ארגון  של  לנפש  ההשקעה  )או  באוכלוסייה  משקיעות  הפליטים  שוכנים  שבהן  בארצות 
מה שצפוי  דווקא מצטמצמת,  ישראלי  באזרח  לנפש  לבין ההשקעה  האו"ם(  הפליטים של 
להקטין את קשיי ההסתגלות לכניסת המהגרים, גם אם כי הקשיים הנובעים מפרוק מדינת 

הרווחה עצמו נותרים, כמובן, בעינם.

הידוק הקשרים האזוריים
ההנחה הסבירה היא שגם כאשר יוכלו הפליטים הפלסטינים לשוב, לא כולם יבחרו לעשות 
זאת מיד. סביר להניח שקהילות פליטים יתפצלו, כאשר בני משפחה וחברים בוחרים להגר 
ירצו  ודאי  כך  שיתפצלו  משפחות  אך  אחרות;  בארצות  להשתקע  בוחרים  שאחרים  בעוד 

לשמור על קשר ביניהם.
בישראל,  העולם  מרחבי  פלסטינים  ביקורי  לכת:  מרחיקות  כלכליות  משמעויות  לכך  יש 
למטרות פגישות משפחתיות וסיורי שורשים במקומות שמהם גורשו ב־ 48', יהוו סוג חדש 

במשק הכלכלי הישראלי, בטריטוריה שבתוך תחומי הקו הירוק ובמצב הדומה למצב הקיים 
היום; זו אינה בהכרח ההנחה הסבירה ביותר, אך היא הפשוטה ביותר ולכן ניתן להתחיל 
ממנה את הדיון. לטריטוריה זו אקרא בשם "ישראל", שכן זהו שמה כיום, אם כי הגבולות 
"פלסטין"  שהשם  מכיוון  להשתנות.  עשויים  השמות  ואף  האתניות  ההגדרות  הפוליטיים, 
ונפרדת  מתייחס גם לשטחים שנכבשו ב־ 1967 ועשוי להתפרש כשם של מדינה עתידית 

ממדינת ישראל, לא אשתמש בשם הזה כאן.
יותר,  הרבה  רחב  להיות  שצריך  מדיון  בלבד  ראשוני  חלק  זה  במאמר  כן  אם  לראות  יש 

ומגּובה במחקר מקיף הרבה יותר.

שיבה וצמיחה
ההגירה  גדולות.  אוכלוסיות  וממנה  אליה  היגרו  ישראל  מדינת  של  קיומה  שנות  בשישים 
כמות  מבחינת  התגמדה  ואף  התאזנה  לשטחה  מחוץ  אל   1948 ב־  הפליטים  של  הכפויה 
האוכלוסייה לנוכח ההגירה הרבה לתוך המדינה: מהגרים מכח חוק השבות הגיעו לישראל 

מסיבות מגוונות וממקומות רבים, ועמם כמויות שונות של
רכוש ורמות שונות של השכלה ומיומנויות.

מנת  על  רבים  מאמצים  מהם  נדרשו  הנקלטים.  של  הסתגלות  בקשיי  לוו  האוכלוסייה  גלי 
להשתלב בכלכלה, למצוא מקומות עבודה ולהתאקלם, מכיוון שבמדינת ישראל בעיה ארוכת 
שנים של אבטלה ויש בה שחיקה הדרגתית של מדינת הרווחה ושל השרותים הציבוריים. 
לפעמים נוצר לפיכך שיח כלכלי של משחק סכום אפס, כאילו כל קבוצה שמהגרת לישראל 

מתחרה עם התושבים הוותיקים על מקומות עבודה, מקורות הכנסה, מקומות דיור וכדומה.
בקבוצה  מדובר  כאשר  במיוחד  חזקים  המהגרים  קבוצת  עם  כלכלית  מתחרות  החששות 
שנתפשת כחלשה יותר מבחינה כלכלית, ולכן מוכנה לעבוד בשכר נמוך יותר או מסוגלת 
לחסוך כסף במהירות )תוך כדי הסתפקות ברמת חיים סגפנית( וכך לדחוק את רגלי הוותיקים.
עם זאת, הנתונים הכלכליים לגבי ישראל מתארים דווקא תמונה הפוכה, לפיה תקופות של 
הגירה חיובית גבוהה לישראל לוו גם בצמיחה כלכלית. מדובר כאן לא רק בצמיחה הכלכלית 
)מה שמגדיל את הביקושים במשק, את כח העבודה  גדלה  המתבקשת כאשר האוכלוסייה 
כלומר בכח הכלכלי של האזרח הממוצע. בבדיקה  וכו'( אלא גם בצמיחה בתוצר לנפש − 
סטטיסטית של השנים 1950-2006 )מדגם של 56 שנים( מתברר כי בשנים שבהן האוכלוסייה 
גדלה בקצב גבוה מהממוצע )של שלושה אחוזים בשנה כאשר מחשיבים את גלי ההגירה(, 
גם הצמיחה של התוצר לנפש היתה בדרך כלל גבוהה מהממוצע ועמדה על כשלושה אחוזים 
בשנה. המתאם בין החריגה בגידול האוכלוסייה לחריגה בקצב הצמיחה לנפש הוא כ־ 0.06. 
כלומר, עד כה היה כל גל הגירה לישראל מלווה בגידול בהכנסה הממוצעת של הישראלים 
הוותיקים. בחישוב גס ניתן להעריך כי הגירה של מיליון פליטים לישראל תגרור תוספת של 

כאחוז אחד, או כאלף שקלים בשנה, לתוצר הממוצע לנפש בישראל.
הסבר אפשרי למתאם החיובי בין צמיחה להגירה הוא שהגירה מגדילה את הגיוון בכישורים 
של כח העבודה, מגדילה את הביקושים למוצרים )ולכן מגדילה את הייצור ויוצרת מקומות 
לַשּוק  מכניסה  וכן  אחרים,  ולשרותים  לתחבורה  למגורים,  הביקוש  את  מגדילה  עבודה(, 

נכסים שהמהגרים מביאים עמם.

שוק העבודה
למעשה, הצמיחה כשלעצמה היא מדד לא מוצלח במיוחד לבחינת ההשפעה הצפויה להגירת 
הפליטים לישראל. ראשית, המדגם שנבדק הוא קטן יחסית )רק 56 שנים(; שנית, לאוכלוסיות 
שונות ישנם מאפיינים שונים של השכלה, רכוש התחלתי והתאמה לשוק העבודה המקומי, 
אשר להם חשיבות רבה לגבי אופן השפעת ההגירה על הצמיחה; שלישית, וחשוב מכל − 
הצמיחה כשלעצמה אינה בהכרח מדד טוב לשגשוג כלכלי. התוצר לנפש מודד את מהירות 
של  החיים  רמת  בהערכת  הזה  המדד  כישלון  על  רבות  נכתב  וכבר  במשק,  הכסף  תנועת 

האוכלוסייה. לכל היותר, הצמיחה מהווה הערכה גסה לתקופות של שגשוג ושפל.
בפני  העומדת  מדינה  בכל  הכלכלי.  המצב  להערכת  יותר  מדויק  מדד  מהווה  העבודה  שוק 
הגירה במספרים גדולים נשמע קולם של עובדים החוששים לאבד את מקום עבודתם לטובת 
המהגרים. החשש מתעצם כאשר המהגרים מגיעים ממדינות בעלות הכנסה נמוכה יחסית, 

ולכן מוכנים לעבוד בשכר נמוך ובעצם להחליף את העובדים המקומיים.
בסך  מעניינת.  תוצאה  בישראל  האבטלה  היסטוריית  של  אמפירית  בדיקה  מעלה  כאן  גם 
הכל נמצאת האבטלה בישראל במגמת עלייה מתמדת מאז שנות החמישים, אך את מגמה 
זו שוברות שלוש תקופות של ירידה באבטלה: הירידה הראשונה היא בשנים 1976-1968, 



1617

של תיירות ועירוי כלכלי למשק. משפחות פלסטיניות מפוצלות בין מדינות יוכלו גם לנצל 
את הקשרים שלהם במדינות אחרות כדי להקים עסקי מסחר, וכך לחזק את קשרי המסחר 

בין ישראל ושכנותיה.
העיקריים  המכשולים  אחד  כאשר  כמה  פי  יתחזק  האזוריים  הקשרים  שהידוק  כמובן 
להשתלבות ישראל באזור − הסרוב להישמע להחלטת האו"ם בדבר שיבת הפליטים − יוסר 
מהדרך. הפליטים השבים עצמם יהיו בעמדה מועדפת למימוש היתרונות הגלומים בהתרחבות 

הצפויה במסחר האזורי, מסחר שחלק מהרווחים שהוא ייצור יזרמו לכלכלה הישראלית.

פערים חברתיים - כלכליים
כאן המקום להזכיר שהמאמר הזה לא נועד למכור את שיבת הפליטים הפלסטינים כמדיניות 
קשיים  גם  צפויים  הפליטים,  משיבת  לנבוע  שעשויים  הכלכליים  היתרונות  בצד  כלכלית. 

רבים ותקופת הסתגלות ארוכה.
רמת  הקמתה,  מאז  לישראל  הקודמים  ההגירה  גלי  כל  של  קליטתם  בעת  למצב  בניגוד 
הגירה  המדינה.  בתולדות  ביותר  הגבוהה  היא  הישראלי  בשוק  היום  הקיימת  האי־שוויון 
להחריף  צפויה  ישראל  של  מזו  נמוכה  הכנסה  רמת  בעלות  ממדינות  רבה  אוכלוסייה  של 
את הפערים הכלכליים במשק. גידול בפערים הכלכליים הוא תופעה הגוררת עמה מחירים 
חברתיים כבדים כגון גידול בפשיעה, ִהדרדרות ברמת הסולידריות החברתית, פגיעה בזכויות 

עובדים, פגיעה במסורת הדמוקרטית ועוד.
עבור הפליטים שישובו לארצם ועבור האוכלוסייה הוותיקה שתקלוט אותם, ההגירה עצמה 
אם כן אינה סופו של פרויקט השיבה, אלא רק אמצעיתו. לאחריה יש לסייע לפליטים להיקלט 
בכלכלה ולפעול לצמצום הפערים ביניהם לבין האוכלוסייה הוותיקה. במדינת ישראל קיימים 
כבר מנגנונים טובים מאוד לקליטת אוכלוסיית מהגרים, כגון סל קליטה וארגונים המסייעים 
יוכלו לשמש  ועבודה וברכישת השכלה. המנגנונים הללו  בקליטה, במציאת מקום מגורים 
בסיס למנגנונים חדשים שיורחבו כדי לקלוט גם אוכלוסייה שאינה יהודית. כמובן שההטפה 
מועילה  אינה  ישראל,  של  הקליטה  ממנגנון  נפרד  בלתי  לרכיב  שהפכה  ציוניים,  לערכים 

לקליטת הפליטים ויש להחליפה בתוכניות לחינוך לערכים פלורליסטיים.
כרוכים  הם  הפליטים.  את  לקלוט  כדי  בישראל  השלטון  ממנגנוני  יידרשו  רבים  מאמצים 
תקופת  במהלך  הפליטים  את  שילוו  ציבור  בהכשרת משרתי  הציבורית,  ההוצאה  בהגדלת 
ההסתגלות, בהשקעה רבה בהקמת יחידות דיור, ביצירת מקומות עבודה ובהרחבת שרותי 
על  ויתור  הכלכלית:  במדיניות  קיצוני  כיוון  שינוי  יחייבו  הללו  וחינוך. המאמצים  בריאות 
ומעורבות  חברתית  אחריות  של  מדיניות  כינון  ובמקומם  וההפרטה  הקיצוצים  מדיניות 
אם  המדינה.  אזרחי  של  בכבוד  לקיום  הזכות  על  לשמירה  לדאוג  כדי  בכלכלה  ממשלתית 
שינוי שכזה יצליח, הוא עשוי לשמש לא רק ככלי לקליטה מוצלחת של הפליטים, אלא גם 
להתמודדות עם בעיות של אי־ שוויון, אבטלה ועוני שכבר קיימות בישראל כיום. אך אם 
והחברתיות שמייסרות את  קליטת הפליטים תתבצע ללא שינוי שכזה, הבעיות הכלכליות 
ישראל עשויות להחריף ולפגוע פגיעה קשה הן בפליטים השבים והן באוכלוסייה הוותיקה.

פתרון פוליטי לבעיה כלכלית
שיבת הפליטים הפלסטינים מתנגשת עם השאיפה הציונית, המהווה רכיב מרכזי בהגדרת 
היהודים  של  דמוגרפית  לעליונות  השאיפה  עם  כך  ובתוך  יהודית,  כמדינה  ישראל  מדינת 
לבין  הבין־לאומית,  בקהילה  המוכרת  השיבה,  זכות  בין  הזו  ההתנגשות  המדינה.  בשטחי 
הפוליטיקה הישראלית מקשה על דיון ענייני בשאלות הכלכליות הנוגעות לשיבת הפליטים.

במסגרת הפוליטית הקיימת, לפליטים אין סיבה להאמין שממשלת ישראל תיקח את טובתם 
סיבה  כל  אין  ישראל  ולממשלת  הפלסטינית,  הנציגות  עם  ומתן  המשא  בתהליך  בחשבון 
לקדם את שיבת הפליטים משום שהקהילה הבין־לאומית אינה מאלצת אותה לעשות זאת. 
כל עוד זהו המצב, קשה להאמין כי באופק הנראה לעין תתממש זכות השיבה של הפליטים 

הפלסטינים. 
כדי למצוא את האיזון הנכון בין הצורך לממש את זכות השיבה לבין הצורך בתוכנית כלכלית 
הדרגתית שתקל על המשק להתמודד עם שיבת הפליטים ועם תשלומי פיצויים רבים, יש 
צורך בפתרון פוליטי, בגוף דמוקרטי שמייצג הן את הפליטים והן את הוותיקים, ויוכל למצוא 

את שביל הזהב בין אילוצי הכלכלה לבין הפתרון הצודק הרצוי.
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אסאמה זעתר, הפרד ומשול, 2009
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מבוא
כישראלים1 שחיים כאן, זכות השיבה תמיד 
הגדולים  הטבואים  אחד  עבורנו2  היתה 
ביותר. זכות השיבה קיפלה בתוכה את האיום 
את  הם",  או  אנחנו  ה"או  את  הדמוגרפי, 
הפחד הממשי מהפלסטינים בפרט ומהערבים 
וכו'. לים"  אותנו  ה"יזרקו  את  בכלל, 

זכותו של כל מי שגורש  הזכות לשוב היא 
זכות אישית3  היא  זו  ושל צאצאיו;   '48 ב־ 
וקולקטיבית כאחת. זכות השיבה משמעותה 
וצאצאיהן  פליטה  פליט,  כל  של  האפשרות 
בפועל  שיבה  שונות:  חלופות  בין  לבחור 
למקום המגורים המקורי )או קרוב לו, אם 

מחשבות מעשיות
 על שיבת פליטים
פלסטינים
נורמה מוסי
ואיתן ברונשטיין
מגיבים: אינגריד ג'רדאת, הלל כהן, יוני אשפר, כרמה נבלוסי,ליאת בריקס-אתגר,
 מייקל כגן, מנאר זועבי, סלמאן אבו סיטה, סמי שלום שטרית,
 צ'רלס קיימן, קוצאי גנאיים, תומר גרדי, נדא מתא

כותבים.  אתם  "כישראלים",   .1
כותבי  על־ידי  שנבחרה  הזו,  ההזדהות 
שהיתה  שיחה  לי  הזכירה  המאמר, 
עיר  בווינה,  שפגשתי  ִאשה  עם  לי 
כיהודייה  הזדהתה  האשה  מגוריה. 
מנסה  כמדינה  לזה שישראל  המתנגדת 
כל  של  והיחיד  האחד  הנציג  להיות 
היהודים ברחבי העולם. האין ההזדהות 
מחזקת  ו/או  מהווה  "כישראלים" 
שמבוססת  הישראלית  ההוויה  את 
שלמה  והיסטוריה  תרבות  מחיקת  על 
באותו  כאן  )לא אעסוק  של עם אחר? 
שונות  תרבויות  מחיקת  של  ניסיון 
בתוך החברה הישראלית עצמה(. מדוע 
'המקום'"?  ילידי  כיהודים  "אנו,  לא 
הפתרון שמוצע כאן הוא פתרון מעשי 
רחבה  תפיסה  שלה  מדינה  ומאפשר 
הן   - לקיים  מעבר  גבולות  עם  יותר, 
ברמה הגאוגרפית והן ברמה המהותית. 

)מנאר זועבי(

גוף   - 2. "עבורנו", "אנחנו", "כולנו" 
מופיע  תצורותיו  על  רבים  ראשון 
בטקסט הזה המון, אולי יותר מדי עבור 
אחדות  תחת  לחתור  שמבקש  טקסט 
לא  רבים בטקסט  הקולקטיב. במקרים 
כאן  כמו  "אנחנו",  אותן  הן  מי  ברור 
תמיד  השיבה  היתה  מי  עבור  למשל. 
איתן  ביותר?  הגדולים  הטבואים  אחד 
ונורמה? או קולקטיב רחב יותר? ואת 
הוא  מי  לא?  מי  ואת  כולל?  הוא  מי 
שלכן?  ל"אנחנו"  שמחוץ  המובלע 

)תומר גרדי(

הטקסט שלפניכן הוא ניסיון רב שכבתי. שכבתו האחת היא ניסיונן של נורמה מוסי ואיתן 
ברונשטיין לחשוב ולכתוב אפשרויות פרקטיות לשיבת פליטים פלסטינים. אחרי שקראתי 
את הטקסט, הצעתי לאיתן ולנורמה לחרוג מתהליכי העריכה הרגילים, במסגרתם קוראות 
אנשים טיוטה מתקדמת, מעירות את הערותיהם, והכותבים מתקנות את תיקוניהם. הצעתי 
להן לבצע ניסוי עריכתי, שבו נבקש מאנשים שונים להעיר את הערותיהן על הטקסט, אלא 
שאת ההערות האלו לא תטמענה הם בטקסט − אלא נפרסמן אנו סביבו. ביקשתי מנורמה 
את  להפוך  בעת  ובה  הזאת,  החשיבה  של  ובוסריותה  ראשוניותה  את  כך  להראות  ואיתן 
החשיבה והכתיבה על ואת השיבה לפרויקט של עוד אנשים, שיפרמו את הטקסט ויפתחו בו 
קצוות. לא בלי חשש הסכימו הכותבות לפרסם טיוטה שלא עברה את השלב העריכתי של 
תיקון בעקבות הערות ולהציגה בגרסתה החשופה, מוקפת בתגובות, ביקורות והערות של 

המעטות שנענו לבקשתנו לקרוא את הטקסט ולהגיב אליו בכתב.
שכבת הניסיון הבאה היא שכבה שלעתיד. היא פנייה למעירות על הטקסט ואליכן, קוראיו, 
לאחוז באחד מקצוות החוטים ולפתחם במחשבה ובכתב על גבי גיליונותיו הבאים של סדק. 
את הטקסט המפורסם כאן בעברית נתרגם לאנגלית ולערבית ואותו נפיץ ברשת, על מנת 
ואת השותפים למחשבה על אפשרויות של שיבת פליטים  לו  להרחיב את קהל השותפות 

פלסטינים. )תומר גרדי(

גליון תרגומים מיוחד/אסאמה זעתר, ע'זאל )בעברית: אילה ותפירה(, 2006
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להגשמתו. חשוב לציין כי סעיף ששויך כאן 
באותו  מתחיל  בהכרח  לא  מסוים,  לשלב 
לו  ־ אלא הוא הכרחי  בו  שלב או מסתיים 
היו רגעים  לקיומו. במהלך הכתיבה  ודרוש 
והעכשיו  הכאן  מתוך  לחשוב  ניסינו  בהם 
ולדמיין את הצעדים הבאים, ורגעים אחרים 
השיבה  אחרי  המצב  את  דמיינו  שבהם 
ומתוכו ניסינו לחשוב "אחורה". את הטקסט 
כאן,  מופיע  שהוא  כפי  לקרוא  לפיכך  ניתן 
ההפוך,  בכיוון  גם  אבל  ־  לסוף  מההתחלה 

מהסוף להתחלה.

של ב 1: לפני שיבה
הפסקת האלימות

אחת השאלות שעולה לעתים קרובות סביב 
יהודים,  אצל  בעיקר  השיבה,  על  הדיון 
נוגעת באלימות6: כיצד נתמודד עם האלימות 
שהפלסטינים  ברגע  )כלפינו(  שתתפרץ 
ישובו. שאלה זו, אליה יש להתייחס ברצינות, 
מקפלת בתוכה מספר הנחות שכדאי לחשוף:

1 . כרגע אין אלימות.
2 . אם הפלסטינים ישובו, הם יעשו לנו את 

מה שאנחנו עשינו להם7.
עצמנו  על  לשמור  שלנו  היחידה  הדרך   .3

היא באמצעות הפעלת אלימות.
זקוקה  ארנדט,  חנה  כותבת  האלימות, 
ישנם  שהמכשירים8  ומהרגע  ־  למכשירים 
הם פועלים. רמות האלימות כיום הן גבוהות 
פלסטינים.  כלפי  בעיקר  מופנות  והן  מאוד, 
האלימות הפכה להיות השפה הרשמית כאן, 
צורך  יש  משמעותי  שינוי  לחולל  מנת  ועל 
להתחיל להמציא שפה אחרת. ברור מאליו 
שכל דיון המבקש לקדם פיוס בין שני העמים 
לא יכול להתעלם מהאלימות הקשה שמייצר 
הקונפליקט הישראלי־פלסטיני. צעד ראשון, 
הפסקת  אש9,  הפסקת  להיות  צריך  אפוא, 
ההתקפות10, הפסקת המעצרים וכו'. ישראל, 
את  להפסיק11  חייבת  והכובש,  החזק  כצד 
את  ולפתוח  הפלסטינים  כלפי  האלימות 
המחסומים הפנימיים בגדה ובין עזה לגדה. 
הפלסטינים מצדם חייבים להפסיק כל פגיעה 
ואזרחים  מתנחלים  חיילים,  בישראלים, 

אחרים.

למידה 
צורך  שיש  הראשונים  מהדברים  אחד 
על  ללמוד  ללמוד:  הוא  לעשות  להתחיל 
שנהרסו,  הכפרים  על  הפלסטינית,  הנכבה 
הגדול,  הגרוש  עקב  שהתרוקנו  הערים 
כאן  שהתקיימה  הפלסטינית  התרבות  על 
התרבות  את  להכיר  וכמובן  הנכבה,  לפני 
ללמוד  כדי  מאז.  שהתפתחה  הפלסטינית 
שינוי12  כאן  נדרש  לא  הרבה,  צריך  לא 
דופן.  יוצאי  משאבים  השקעת  או  מהפכני 

בשביל ללמוד אפשר לפתוח ספרים, לצאת 
בעיקר  אך  לעדויות,  להקשיב  או  לסיור 
צריך לרצות להתמודד עם הלמידה ועם מה 
יודעים  במקרה  שלא  נדמה  ממנה.  שיעלה 
מעט  כאן  שגדלו  הישראלים  היהודים  רוב 
הנכבה.  ועל  הפלסטינית  התרבות  על  מאוד 
בלמידה יש משהו מאתגר מאוד שסודק את 
היסודות עליהם גדלנו13 והיא טומנת בתוכה 
אם  נמצא  מה  יודע  מי  הפתעה:  של  ממד 

נתחיל לחפור14?
חיים  אנו  בתוכה  סימטרית  הלא  המציאות 
מכתיבה גם את חוסר הסימטריה של הידע: 
ועל  ללמוד,  צריך  לא  ומי  ללמוד  צריך  מי 
מה. הפלסטינים שחיים תחת שלטון ישראל, 
התרבות  ועל  הציונות  על  יודעים  למשל, 
הישראלית ההגמונית הרבה יותר משיהודים 
וההיסטוריה  התרבות  את  מכירים  בארץ 
שעל  נדמה  זאת,  עם  יחד15  הפלסטינית. 
שגם  חשוב  אחרת  חברה  כאן  ליצור  מנת 
הפלסטינים ילמדו על צדדים16 לא הגמוניים 
של ההיסטוריה והדת היהודית, כמו גם של 
התרבויות הישראליות שהתפתחו כאן בשנים 
בקונטקסט  השואה  על  למידה  האחרונות. 
היהודי למשל )ולא הציוני, כפי שנעשה כאן 
או  ערב  יהודי  גרוש  על  קרובות(,  לעתים 
על סבלם של יהודי אתיופיה בדרכם לארץ, 
יאפשר ליהודים לצייר היסטוריה אחרת של 
הקונטקסט  את  להבין  ולפלסטינים  עצמם 

החברתי וההיסטורי בתוכו חיים היהודים.
את  צד  כל  של  כזו  משותפת  למידה 
ההיסטוריה והתרבות של הצד השני נראית 
בהם  שיש  יחסים  לכונן  מנת  על  הכרחית 
להתחיל  כאמור,  יכולה,  והיא  הדדי,  כבוד 
כזו לא תסתיים כאשר  כבר עכשיו. למידה 
ותתחדד.  תתעמק  אלא  השיבה  שלב  יתחיל 
את  למצוא  יהיה  אפשר  אלו  למידות  מתוך 
ואולי  התרבויות  בין  והקשרים  הזיקות 

להתחיל לנסח אותן מחדש. 

מיפוי
לפי אחת הטענות שנשמעת לעתים קרובות 
צדק  יש  אם  גם  השיבה,  אפשרות  כנגד 
פשוט  ־  לשוב  הפלסטינים  של  בדרישה 
בה  ואין  וצפופה  קטנה  ארץ  זו  מקום;  אין 
מקום לעוד אנשים, עובדה ־ ראו את המפה, 
שאנו  כפי  מיפוי,  אבל  בתוכניות.  התבוננו 
כבר יודעים, לא רק מתאר מציאות אלא גם 
אחרת,  במציאות  רצוננו  ואם  אותה.  יוצר 
קטגוריות  שימציא  אחר  מיפוי  גם  נדרש 
על  ויענה  אחרים  לממדים  יתייחס  אחרות, 
שיבדוק,  למיפוי  נידרש  אחרות.  שאלות 
כפרים  מחדש  להקים  אפשר  איפה  למשל, 
שנמחקו ־ כלומר באילו אזורים ניתן לשקם 
יש  ובאילו  ִבּרִעם?(  )ליפתא?  כפר  שרידי 

נקשרו  יום־הדין  תרחישי  ישראלים,  של 
בדרום אפריקה עם מהלך שכזה, דרך דה־
הומניזציה של האחר ונטיעת בורות באשר 
אליו. סיומו של האפרטהייד התאפשר רק 
לבנים  אפריקאים  דרום  עודדו  כאשר 
איך  גזענית,  שאינה  דמוקרטיה  לדמיין 
להרגיש  הם  יוכלו  ואיך  תראה,  כזו 
בתוך מדינה שכזו. ליוזמה שכזו חשיבות 
ולחופש,  לדמוקרטיה  במאבקנו  מרכזית 
ובמיוחד בכל הקשור לזכותם של פליטים 
על  ולפיצויים  לביתם  לשוב  פלסטינים 
להבין  גם  יש  הזו  במסגרת  אובדנם. 
של  יוזמתה  של  הגורלית  חשיבותה  את 
את  ולהאניש  לדמיין  להבין,  זוכרות 
פלסטינים.  פליטים  שיבת  של  משמעותה 
לפני  לנקוט  יש  שאותם  בצעדים  הדיון 
הישראלי  בפחד  במסמך  מתחיל  השיבה 
מאלימות. אלא שנעדר מהדיון כאן הצורך 
לפיו  שברעיון  האבסורד  את  לחשוף 
איום  להוות  פלסטינים  פליטים  יכולים 
לכאן  ישראל.  כמדינת  חזקה  מדינה  על 
הצורך  וכן  ללמוד,  הצורך  גם  מתקשר 
ללמוד  הישראלים  עבור  די  לא  בחינוך. 
פלסטינית.  היסטוריה  ועל  הנכבה  על 
אודות  על  ללמוד  המידה  באותה  חשוב 
עכשיו,  פלסטינים  פליטים  של  מצבם 
לבין  זה  מצבם  בין  ולקשור  בהווה, 
של  הומניזציה  הוא  האתגר  שכן  עברם. 
של  ושבירתם  כיום,  פלסטינים  פליטים 
גזעניים  ומחסומים  אלימים  סטראוטיפים 
כל  מפני  יהודים  ישראלים  על  המגוננים 
סוג של אמפתיה כלפיהם. באשר להצעה 
לעשות שימוש בסקרים כדי להתוות כווני 
פעולה, אני רוצה להדגיש ולשוב ולהדגיש 
כאשר  לנקוט  יש  שאותה  הזהירות  את 
במחקריי  שכאלה.  בכלים  משתמשים 
ובכתיבתי דנתי והסברתי את האופן שבו 
גישה  מאפשרות  משתפות  מתודולוגיות 
סקרים  ופורה.  דמוקרטית  יותר,  מכבדת 
סוגרים את הדיון בדיוק במקום שבו יש 
במקום  לחלקיקיו  אותו  מפרקים  לפתחו, 
שבו  במקום  מחלישים  לקבצו,  יש  שבו 
כל  את  השוליים  אל  ודוחקים  לחזק,  יש 
כמה  לערב  הכרחי  האדם.  לבני  היקר 
המרכזיים  בתהליכים  אדם  בני  שיותר 
גם  כמו  צדק,  של  מסיבות  לגורלם, 
ניודם  ייצוג.  ושל  חופש  של  מסיבות 
חשוב  יסוד  הוא  לפעולה  אנשים  של 
אמיתי  דמוקרטי  שינוי  של  תהליך  לכל 
ואותו אפשר להשיג באמצעות  ומתקדם, 
רק  ופתוחה.  רחבה  אזרחית  מעורבות 
יהיה  ניתן  אמיתיים  ושיתוף  הכללה  דרך 
לקבל החלטות בעניינים כמו הֵסדר שבו 
באותו  להתממש.  פליטים  שיבת  ראויה 
האופן בעייתי גם להחליט מראש בשאלה 
מי ישוב ראשון. זהו עניין שעל הפליטים 
פרוק,  של  כזה  סוג  בו.  להחליט  עצמם 
זה  ואנשים  מעמדות  של  והפרדה  דרוג, 
נוספים  לקונפליקטים  פתח  פותחים  מזה 
במקום לדיון הוגן בשאלה. באותו האופן, 
על הדיון ב"צורת המדינה" העולה בסופו 
ודאי  ישנן  פתוח.  להישאר  הטקסט  של 
טרם  ושעליהן  כוננו  שטרם  אפשרויות 
קולקטיביים  מנגנונים  באמצעות  חשבו 
עקרונות  להציע  יש  הכלל.  רצון  של 
כולו  הציבור  את  לעודד  מנת  על  מפתח 
צורתה  על  שכזה.  בתהליך  חלק  לקחת 
להחליט  צריכים  המדינה  של  המדויקת 
השבים  והפליטים  הנוכחיים  תושביה 
במשותף, במאמץ קולקטיבי. תחת קידומו 
של חזון פוליטי ספציפי, יש לשים בשלב 
של  ופיתוחן  הצעתן  על  הדגש  את  זה 
לסדר  הרבות  האפשריות  האלטרנטיבות 

אינו קיים יותר(, קבלת פיצויים, או יישוב 
במקום  או  הנוכחי  המגורים  במקום  מחדש 
אחר. מימוש זכות השיבה, לפיכך, אין משמעו 
טועים  שרבים  כפי  בפועל  חזרה4  בהכרח 
לחשוב. פעמים רבות עולה השאלה עד מתי 
ייחשבו צאצאיהם של הפליטים הפלסטינים 
פליטים  של  דורות  כמה  לפליטים?  הם  גם 
־  היא  התשובה  כי  לנו  נדמה  ייוולדו?  עוד 
עד שתינתן לפליטים ולצאצאיהם האפשרות 
הזכות.  עד שתמומש  כלומר  לחזור,  לבחור 
־  מי  ועם  לחיות  איפה  החופשית  הבחירה 
תוך קבלת אזרחות מלאה ושוויונית ־ יכולה 
הקשה  מהתואר  השחרור  נתיב  את  להציע 

"פליט".

הבין־לאומי  בחוק  מעוגנת  השיבה  זכות 
האו"ם,  של   194 החלטה  על־ידי  ונתמכת 
המאושרת מדי שנה מחדש על־ידי האסיפה 
אין  שמבחינתנו  וכיוון  כן,  על  הכללית. 
לדבר  בוחרות  אנו  לזכות,  בנוגע  שאלה 
דווקא על השיבה. שהרי זכות זו, כמו שאר 
ומתן:  משא  באמצעות  מתממשת  הזכויות, 
החופש  אולם  לחופש,  זכות  למשל  לכולנו 
של כל אחת מאיתנו מוגבל על־ידי החופש 
שונים.  אינטרסים  על־ידי  או  האחרות  של 
המחשבה על השיבה המעשית של הפליטים 
עוד  ביותר.  זאת כחשובה  לאור  לנו  נראית 
כי  האישי5,  ניסיוננו  מתוך  גם  מבינות,  אנו 
ההתנסות בחשיבה קונקרטית על השיבה ־ 
יודעות  כשאנו  ושם,  פנים  יש  כשלפליטים 
את שמות כפריהם ועריהם, את מיקומם ואת 
ההיסטוריה שלהם ־ מפיגה את הפחד מפני 
את  הופכת  היא  באשר  פליטים,  של  שיבה 
בעת  ובה  לראותו,  שאפשר  לכזה  התהליך 
מאפשרת גם להתחיל להתמודד עם השאלות 
הקונקרטיות שעליהן נצטרך לענות בבואנו 

לממש את השיבה.
שאנחנו  כפי  השיבה"  "זכות  על  הדיון 
מכירים אותו מתייחס לרוב אל צמד המילים 
כאל מושג אחד, סגור; אנחנו, לעומת זאת, 
לדבר  ולהציע  הצמד  את  לפרק  מבקשות 
לא על הזכות אלא על השיבה. אנו בוחרות 
לדבר על השיבה ולא על "הזכות" גם מפני 
כלל  בדרך  מקבלים  "הזכות"  על  שדיונים 
"זכות  תומכי  הצדק.  על  תחרות  של  אופי 
הפליטים  של  הצדק  בשם  טוענים  השיבה" 
מתנגדי  ואילו  הציונות,  שעשתה  והעוול 
עם  הוא  שהצדק  טוענים  השיבה"  "זכות 
הציונות ולא עם הפלסטינים. שם פחות או 
צדק.  מול  בצדק  ־  דיון  ה)אין(  תקוע  יותר 
אנחנו מבקשות לבחור בדרך אחרת, שניתן 
לראותה כמהלך מקדים או מאוחר לדיון על 
הזכות, ולפתח מחשבה על מהי השיבה הזו 
לדעתנו,  למעשה.  בה,  מדברים  מעט  שכה 

יהיה  לא  מדובר  במה  להבין  ניטיב  אם 
צורך אולי במאבקי הצדק הרועמים כל כך, 
תחומי  את  להגדיר  יהיה  ניתן  למצער,  או 
הוויכוח באופן מדויק יותר. אם, למשל, יובן 
שלא מדובר יותר ב"או אנחנו או הם", אולי 
אפשר יהיה לחשוב על אפשרות של שיבת 
פליטים פלסטינים ללא איום גדול כל כך על 

היהודים החיים בארץ.
לפני מספר שנים התחלנו להפעיל בזוכרות 
השיבה  על  ללמוד  שמטרתה  קבוצה 
התכוונו  כשבסופה  מעשית,  מפרספקטיבה 
לשיבה  כללי  מתווה  שישרטט  נייר  לכתוב 
או מספר מתווים אפשריים. באותה קבוצה 
השתתפו אנשים בני גילאים שונים ומרקעים 
אנשי  עיתונאים,  אקטיביסטים,  שונים: 

אקדמיה וחינוך.
עם  נפגשנו  למדנו:  ממש  הראשונה  בשנה 
מומחים שפרשו בפנינו סוגיות בחוק הבין־
ורכוש,  מים  קרקע,  של  שאלות  לאומי, 
אחרים  במקומות  שונות  שיבות  ותארו 
במקביל  פעלה  בזוכרות  הקבוצה  בעולם. 
עמותה  בבדיל,  שפעלה  אחרת  לקבוצה 
הפועלת  לחם  בבית  שמרכזה  פלסטינית 
למען זכויות הפליטים הפלסטינים. מדי זמן 

ערכנו מפגשים משותפים.
בשלב הראשון של עבודת הקבוצה בזוכרות, 
שלב הלמידה, ההשתתפות היתה ערה יחסית. 
אמורים  היינו  שבו  השני,  השלב  כשהחל 
הקבוצה  ולכתוב,  בעצמנו  לחשוב  להתחיל 
ניתן לנסח כמובן מגוון רחב  החלה לדעוך. 
לדינמיקה קבוצתית  של הסברים הקשורים 
או לאוסף של מניעים אישיים לאותה דעיכה, 
ניתן גם לראות בכך סימפטום לחוסר  אבל 
־  אחרת  מציאות  לדמיין  שלנו  האפשרות 
אולי  או  שיבה.  מתאפשרת  שבה  מציאות 
למציאות  המדומיינת  המציאות  בין  הפער 
כך  על  המחשבה  כי  עד  גדול  כה  הקיימת 
השפה  שחסרה  גם  יתכן  מגוחכת.  נראית 
שבתוכה ומתוכה ניתן לחשוב על מציאות כל 
מסוימת  מבחינה  מהווה  זה  נייר  כך אחרת. 
וניסיון  קבוצה,  אותה  של  לעבודה  המשך 
לנסח  לאתגר  להיענות  מבחינתנו  ראשון 
לפעמים  כהבנות,  לפעמים  שיופיע  מה  את 
אין  עליהן  כשאלות  ולפעמים  כקריטריונים 
שיבת  של  לאפשרויות  באשר  תשובה  לנו 

פליטים פלסטינים.
אנו מודים לכל משתתפי הקבוצה ההיא כמו 
לכל חברי זוכרות שבעזרתם התחלנו להעז 

לחשוב בקול רם.
את  חילקנו  הכתיבה  על  להקל  מנת  על 
הטקסט לשלבים על ציר הזמן: לפני השיבה; 
ניסינו  שלב  בכל  השיבה.  אחרי  השיבה; 
לנסח את מצב העניינים כפי שאנו מדמיינות 
הנדרשים  התנאים  את  ולתאר  אותו 

לשיבה  אש"פ  שאף  3.היסטורית, 
קולקטיבית, אלא שזכות השיבה, כפי שזו 
מובנת  היא  הבין־לאומי,  בחוק  מופיעה 

כבחירה אינדיבידואלית.
)מייק כגן(

זכות,  "מימוש  לרשום,  עדיף  4.אולי 
לפיכך, אין משמעו שיבחרו כל הפליטים 

לשוב הלכה למעשה".
)מייק כגן(

יש  לפיו  הטיעון  עם  מסכימה  אני   .5
בעיקר  בזכות,  ולא  בשיבה  להתמקד 

משום שההתמקדות בזכות לא מסייעת
הזכות,  בין  הפער  על  לגשר  לאנשים 
כך  הכל  המציאות,  ובין  כחלום,  הנראית 

שונה. ההתמקדות בחשיבה פרקטית
על שיבה נחוצה כאמצעי לחיזוק עצמנו, 
אפשרית,  אכן  שהשיבה  לראות  כלומר 

לפתח ביטחון עצמי שכזה.
פועלים  הם  בעצמם,  בטוחים  כשאנשים 
חולקת על קביעתכן,  אני  יצירתי.  באופן 
למצב  מובילה  בזכות  ההתמקדות  לפיה 
אין  לציונות  צדק.  מול  עומד  צדק  בו 
הכל,  ואחרי  צדק,  עם  במשותף  דבר 
חוקי  מה  להבין  מאפשר  החוק  שלטון 
)וצודק( ומה אינו. אמת, את החוק הבין־
אופנים,  במספר  לפרש  אפשר  לאומי 
גבול. יש  הזה  הפרשני  לחופש  גם  אך 

)אינגריד ג'רדאת(

רבה  שחשיבה  שניכר  טקסט  כתבתן   *
כנים  מניעים  ושמאחוריו  בו,  הושקעה 
ברור  הפליטים.  זכויות  של  לשיקומן 
חשיבה  ומצריך  רחב  הוא  שהנושא 
ליישם,  ניתן  השיבה  זכות  מרובה. 
ולמעשה יישומה קל יותר מאשר במקרים 
דרום  או  בוסניה,  בקוסובו,  כמו  אחרים 
אפריקה. מאוד בקצרה, ראשית יש לקבוע 
במסגרת איזה משטר תמומש השיבה: 1. 
במקרה  )כמו  הציונות  על  מרצון  ויתור 
של  בכפייה   .2 אפריקה(;  דרום  של 
נאט"ו  כוחות  באמצעות  ואכיפה  האו"ם 
)כמו במקרה של בוסניה(; או 3. מלחמת 

העולם השנייה )כמו בגרמניה הנאצית(.
באשר לפרטים הטכניים של השיבה, יש 
בידינו מידע רב בעניין ומידע נוסף עליו 
אנו עובדים כעת. התאקלמותם של דורות 
אתגר  הוא  חדשים  במקומות  חדשים 
אפשרי.  בלתי  אופן  בשום  אך  חשוב, 
לכת  מרחיקי  שינויים  ראיתי  עצמי  אני 
רבים  אנשים  בקלות  נקלטו  שבמסגרתם 

במדינות כמו ירדן, כווית
שנה  שישים  בת  גלות  עקב  ומצרים. 
יהיו  הפלסטינים  יהיו  רבים,  ונדודים 
עזר  כח  להתאקלמות.  יותר  עוד  מוכנים 
לתהליך שכזה הוא קשרי משפחה חזקים, 
והן  הפליטים  במחנות  הן  נשארו  שעודם 

במקומות אחרים.
)סלמאן אבו סיטה(

היתה  השחורים  של  ההומניזציה   *
המשימה הקשה ביותר בקרב האוכלוסייה 
הזו  המשימה  אפריקה.  בדרום  הלבנה 
רגש  הוא  מהיליד  הפחד  הושלמה.  לא 
עמוק ובסיסי בקרב כל חברת מתנחלים. 
להתנגדות  התנועה  הדגישה  גם  לכן 
לאפרטהייד בדרום אפריקה את החשיבות 
העליונה בטיפול בפחד הזה. כמו היהודים 
הישראלים החרדים מאזרוחם של ערבים, 
אפריקאים  דרום  עיניהם  לנגד  ראו 
מהעצמתם  בלהה  של  חזיונות  לבנים 
במקרה  גם  כמו  במדינה.  השחורים  של 



2223

מנאל מחאמיד, מכתב אהבה, וידאו ארט, 2008



2425

בסיסיות שמתוכן תוכל לצמוח חוקה. אנחנו 
מאמינות כי אותה חוקת מינימום תוכל לתת 
אצל  )בעיקר  שיתעוררו  לחששות  מענה 
הפלסטינים.  הפליטים  שיבת  עם  היהודים( 
ננסה להביא כאן מסגרת ראשונית של אותן 
קריטריונים  מספר  על  ולהצביע  הסכמות 

שיש לקחת בחשבון:
− החוקה תהיה מבוססת על מגילת זכויות 

האדם והאזרח של האו"ם.
התושבים  לכל  תינתן  שווה  אזרחות   −

במדינה.
הצעדים  אחד  למדינה:  ההגירה  חוקי   −
הראשונים יהיה כמובן ביטול חוק השבות 
זכות  ואישור  היום  מנוסח  שהוא  כפי 
לאחר  הפלסטינים.  הפליטים  של  השיבה 
תסדיר  מראש  ייקצב  שאורכה  תקופה 
שבהם  אחרים  הגירה  חוקי  המדינה 
יהודים  אמנם תינתן עדיפות להגירה של 
יהיו  אלה  הגירות  גם  אך  ופלסטינים, 

מוגבלות בקריטריונים מסוימים.
− הפרדה בין דת למדינה.

− רפורמה של מערכת המשפט על מנת שלא 
של  היתר  זכויות  על  עוד  מבוססת  תהיה 

היהודים.
צריך  החוקה  על  ומתן  המשא  במסגרת   −
אגררית  רפורמה  על  גם  להסכים  יהיה 
אדמות  שקיבלו  יהודים  שבמסגרתה 
יחזירו  מושבים(  )קיבוצים,  מהמדינה 
של  מחודשת  חלוקה  ותהיה  אלה  אדמות 

האדמות.
− כל אזרח יוכל לחיות בכל מקום בארץ.

− אף אחד לא יפונה בכח מהבית שבו הוא 
חי24.

תוכניות בנייה
בשלב זה צריך להכין תוכניות בנייה חדשות. 
יישובים  ייבנו? אילו  יישובים חדשים  אילו 
קיימים יוגדלו כדי לקלוט את השבים? צריך 
המתחשבת  ארצית25  מתאר  תוכנית  להכין 
והסקרים  שהמיפוי  תוך  שונים,  בשיקולים 
על  כלומר,  תוכנית,  לאותן  בסיס  מהווים 
תוכניות הבנייה לשקף את הדיון ואת המשא 
שכבר  מי  לבין  השבים  הפליטים  בין  ומתן 

גרים בארץ.

של ב 2: שיבה
את  להכין  יש  בפועל,  השיבה  לפני  רגע 
ארבעה  בדעתנו  עולים  לכך.  הקרקע 
השיבה:  בשלב  לתמוך  שיוכלו  מרכיבים 
סיורי "תגלית", הכנת מרכזי קליטה, הכשרת 
החברה הקולטת, הכשרת החברה המהגרת.

שעורכת  "תגלית"  סיורי  של  הפורמט   −
יהודים  לצעירים  היהודית  הסוכנות 

הארץ,  את  להם  להכיר  כדי  מהתפוצות 
עשוי להועיל גם כהכנה לשיבת הפליטים 
עשורים  משישה  למעלה  הפלסטינים. 
אחרי הנכבה הארץ השתנתה ללא היכר; 
מאז,  בה  ביקרו  לא  שרובם  הפליטים, 
הכפר  שבים.  הם  לאן  לדעת  צריכים 
אין  ולעתים  קיים,  לא  כבר  מהזיכרון 
אפוא  חשוב26  בנוף.  זכר  כל  כמעט  לו 
המבקשות  לקהילות  סיורים  שייערכו 
שיהיה  כדי  לנציגיהן(  לפחות  )או  לשוב 
לחבריהן ידע מעודכן על המראות  בארץ, 
מי יהיו שכניהם החדשים ולעתים אף מי 
אבותיהם  אמותיהם  חיו  בהם  בבתים  גר 

בעבר.
− מרכזי27 הקליטה הקיימים עשויים לשמש 
להניח  סביר  השבים.  הפלסטינים  את 
שפליטים לא יוכלו לשוב מיד אל יישובי 
לקלטם  חשוב  ולכן  יחיו,  בהם  הקבע 
יוכלו  במרכזי קליטה. במרכזים אלה הם 
לקבל מידע והכשרה לקראת החיים בארץ 

וכן להשמיע את קולם.
− החברה הקולטת את הפליטים צריכה אף 
קליטתם  הצלחת  לשיבתם.  להתכונן  היא 
דורש מאמץ רב מצד  של מהגרים רבים 
הפלסטינים  עשויים  זו  בסוגיה  הקולטים. 
מרכזי.  תפקיד  למלא  בישראל  החיים 
לסייע  יכולים  "טבעי"  שבאופן  אלה  הם 
לאחיהם השבים לשטח של ישראל כיום, 
למצב  העיקרי  הרלבנטי28  השטח  שהוא 
של שיבה. יתכן שיהיו פליטים29 שיעדיפו 
אבל  עזה,  או  הגדה  בשטחי  דווקא  לגור 
תכנון  או  הכנה  פחות  נראה שצריך  לכך 
ישראל  אזרחי  הפלסטינים  מוקדמים. 
את  והן  היהודית  החברה  את  הן  מכירים 
הפלסטינית, לכן יקל עליהם להעביר את 
לפלסטינים  יהודים  עם  חיים  של  החוויה 
אחרים. גם היהודים יצטרכו לעבור הכנה 
הרבים  השינויים  הפליטים.  לקליטת 
תרבותית,  מבחינה  הארץ  על  שיעברו 
הכשרה  יחייבו  ועוד  כלכלית  דמוגרפית, 

של היהודים בישראל.
הפליטים  היינו  המהגרת,  החברה  גם   −
מוקדמת.  הכנה  לעבור  צריכים  השבים, 
תפקיד  להיות  צריך  האזרחית  לחברה 
צריכה  ההכשרה  כזו.  בהכשרה  מרכזי 
וחינוכית  הסברתית  בפעילות  להתחיל 
בגולה, ולהימשך במרכזי הקליטה בארץ, 
אולי בדומה להכשרות שהיו נעשות בעבר 
לפני עלייה לקרקע של קיבוצים בישראל.
להתרחש  צריכה  פליטים  של  בפועל  שיבה 
ליכולת  התאמה  תוך  בהדרגה,  בשלבים, 
היא  כאשר  גם  בפועל,  שיבה  הקליטה. 
שאיפת חייו של פליט פלסטיני, היא הגירה 
ממקום  עקירה  של  סוג  היא  הגירה  וכל  ־ 

12. יש לא מעט עיוורון מעמדי בקביעה 
הוא  הזה,  הפנאי  ללמוד,  זמן  הזאת. 
לא  אני  מעטים.  רק  נהנים  ממנה  זכות 
מהפכני:  שינוי  כאן  נדרש  שלא  מסכים 
שבה  לחברה  הישראלית  החברה  הפיכת 
ולכולם יש את המשאבים ללמוד,  לכולן 
שמעבר  דברים  על  לחשוב  להשכיל, 

לפרנסת דחק. 
)תומר גרדי(

כמו  כזה.  "אנחנו"  למשל,  יהנה,   .13
שלי  הראשונה  בהערה  שאלתי  שעליו 
יסודות  אותם  הם  מה  שלכם.  לטקסט 
ה"אנחנו"  זה  ומי  כולנו?  גדלנו  עליהם 
או  יסודות,  מתארים  אתם  האם  הזה? 
ברמה  שטקסט  אירוני  אותם?  מניחים 
אחת מפרק את הציונות וברמה אחרת של 
הכתיבה ממשיך בפרויקט יצירת "אנחנו" 

מפוקפק. 
)תומר גרדי(

לפני  של  בשלב  מוסיפה  הייתי   .14
מומחים  להזמין  האפשרות  את  השיבה 
 The לשיבה.  תוכנית  לפתח  שיעזרו 
 Committee on the Exercise of
 the Inalienable Rights of the
להיות  יכולים   Palestinian People

גוף מממן לכזה מחקר.
)אינגריד ג'רדאת(

15. אחד המיתוסים הגדולים הוא מיתוס 
הפלסטיני.  בעניין  הישראלית  הבערות 
הפלסטינים  את  היטב  למדה  הציונות 
וכולנו יודעים היטב מהי הנכבה. כל ילד 
יהודי יודע בחושיו שהוא יושב על אדמת 
גזל, אלא שהוא גם יודע שעל כך קיומו. 
קיום  לו  אין  והנישול  הגזל  ללא  כלומר 
ללמוד  צריך  הפלסטיני  ולמה  בפלסטין. 
הנכבה?  ללימוד  בסימטריה  השואה  את 
זוהי חוצפתם הגדולה של היורים ובוכים, 
מבקשים  אלא  ובוכים  יורים  רק  שלא 
מהקורבן שיבכה קצת בשבילם. ואם כבר 
אולי הגיע הזמן שתלכו ללמוד  ־  ללמוד 
ערב  יהודי  של  הרוחנית  השואה  על  גם 
האשכנזית.  הציונות  על־ידי  שבוצעה 
עובדה ־ אתם כותבים כאן "גרוש יהודי 
ערב" ולא יודעים על מה אתם מדברים. 
שהקולוניאליזם  לכך  הסימנים  אחד  זהו 
"השמאל".  של  גם  כוללת,  תפיסה  הוא 
אין הבדל בין יחסה התרבותי של הציונות 
ליהודים־ערבים.  יחסה  לבין  לערבים 
אתם אפילו לא מתאמצים להבין את זה, 

אפרופו למידה.
)סמי שלום שטרית(

האלו  הגמוניים  הלא  הצדדים  הנה.   .15
אין  שלכם.  הקודמת  מהקביעה  נעדרים 
מצדי.  ביקורת  דקדקנות  ורק  אך  כאן 
לאנחנו,  שמחוץ  הגמונים,  הלא  לצדדים 
יחסים אחרים עם ההגמוניה מאלה שיש 
עכשיו  ומבקשים  שהתפכחו  להגמונים 
אתן  שלהם.  היתר  מזכויות  להתפרק 
מבקשים להכיר לפלסטינים את הצדדים 
בעוד  הישראליות,  של  הגמונים  הלא 

שהאנחנו שלכן הוא אנחנו הגמוני.
)תומר גרדי(

ספוריה?(;  )ִמסכה?  מחדש  כפרים  להקים 
איפה ניתן להקים מחדש את הכפר בקרבת 
)בית  מהן  חלק  על  או  המקוריות  אדמותיו 
בכלל  אי־אפשר  ואיפה  זכריה?(  ג'יברין? 
צורך  יהיה  עוד  מוַנִּס?(;  אלשיח  )סומייל? 
לבדוק איפה מצויים בתים כפי שהיו ב־ 48', 
כלומר בתים של פלסטינים שהיום בחזקתם 
של יהודים )או פלסטינים אחרים( כמו ביפו 
פלסטינים  ציבור  מבני  כמה  כרם;  בעין  או 
גם  משמשים  מתוכם  וכמה  עדיין,  קיימים 
היום כמבני ציבור )מתוך הנחה שקל יותר 
קהילה  של  משימוש  ציבור  מבנה  להעביר 
אחת לאחרת מאשר להעביר בתים מדיירים 

כאלה לאחרים(.
המיפוי חשוב לא רק כדי להבין את המצב 
המצב  על  לעמוד  כדי  גם  אלא  הגאוגרפי, 
את  לזהות  וכך  ־  מקום  כל  של  החברתי 
היחידים והקבוצות שיבואו במשא ומתן על 
מיפוי צריך  אותו מקום.  אופיו העתידי של 
בארץ  הקרקע  ייעודי  מצב  את  גם  לכלול 
השונות.  בתוכניות  שמופיעים  כפי  כיום 

הקרקעות המופקעות
בעלויות  השנים  במהלך  עברו  מהפליטים 
שונות, ותוכניות בינוי רבות תוכננו עבורן. 
לשנות  ניתן  שלא  כמובן,  אומר,  זה  אין 
ייעודי קרקע או תוכניות בינוי קיימות, אבל 
בכל תכנון עתידי של בניית יישובים חשוב 

לקחת אותן בחשבון.
של  מחקרו  מקום",  ה"אין  להנחת  בניגוד 
מרכזיהם  שרוב  מראה  סיטה  אבו  סלמן 
עד  קיימים  שהיו  הכפרים  של  הבנויים 

הנכבה נותרו ריקים. בסיורים של
רוב  אכן  כי  ושוב  שוב  רואות  אנו  זוכרות 
האדמות  לעומת  ריקים,  נותרו  הכפרים 
הוקצו  שרובן  והציבוריות  החקלאיות 
מצב  בשימוש.  ונמצאות  יהודיים  ליישובים 
הכפרים  ששטחי  הטענה  את  מפריך  זה 

תפוסים כולם בידי יהודים.
אחראית  בצורה  להבין  לנו17  יעזור  המיפוי 
את המצב בשטח, אך לא פחות חשוב מכך, 
יעזור לנו לתרגל התבוננות אחרת על  הוא 

הארץ ־ התבוננות שלא
אלא  וגדרות  חלוקות  על־פי  מתארגנת 
לירדן  הים  שבין  השטח  לכל  מתייחסת 
שיש  אנשים  חיים  בו  אשר  מקום  כאל 
חיים  לכונן  שרוצים  משותף,  אינטרס  להם 

טובים18 וראויים.

סקרים
בקונטקסט של הדיבור והמחשבה על שיבה 
"סקרים"  המילה  פלסטינים,  פליטים  של 
סקרים  הרבה  שהרי  גסה,  כמעט  נשמעת 

שירתו אינטרסים של מי
ירצו  לא  הפליטים  כי  להוכיח  שביקשו19 

האפשרות,  להם  תינתן  וכאשר  אם  לשוב 
להם  שיאפשרו  פיצויים  אולי  ויעדיפו 
עכשיו.  נמצאים  הם  שבו  במקום  להישאר 
פלסטינים  בקרב  הן  נעשו,  סקרים  הרבה 
והן בקרב יהודים. היו מי שנבהלו מהם ומי 
שהתעודדו מהם. כששאלו למשל פליטים אם 
ירצו לשוב לישראל, ההנחה היתה שישראל 
היחידה  ההסדר  צורת  היא  יהודית  כמדינה 
בארץ, ולכן פליטים רבים השיבו בשלילה. 
שימוש  לעשות  מציעות  זאת,  לעומת  אנו, 
בסיס  על  האוכלוסיות  שתי  בקרב  בסקרים 
משותפים  וחיים  השיבה  מימוש  של  הנחה 
כן,  אם  היא,  השאלה  מלא.  אזרחי  בשוויון 

כיצד לבצע סקרים כאלה20.
לשאול  חשוב  למשל  שיהיה  השאלות  אחת 
בתים  בעלי  כמה  תבדוק  היהודים  את 
הבתים  על  לוותר  מוכנים  יהיו  יהודיים 
המקוריים,  הבעלים  לטובת  חיים  הם  בהם 
או כמה מיהודי התפוצות רואים את עצמם 
נצטרך  לפלסטינים  בנוגע  לכאן.  מגיעים 
למשל לשאול כמה ירצו לחזור, לאן, באיזה 
הרכב חברתי, באיזה תחום ירצו לעבוד או 
האם ירצו הסבה מקצועית, כמה רכוש היה 
זו  במסגרת  ועוד.  הנכבה,  לפני  ברשותם 
יהיה צורך גם להבין כיצד אפשר להשיב או 
לפצות את מי שלא היה לו רכוש; צריך יהיה 
אשר  הפלאחים  על  הדעת  את  לתת  למשל 
לאפנדי עשיר:  עיבדו אדמות שהיו שייכות 
מה יקרה עם האנשים האלה? כיצד21 מפצים 
יהיה לתת  נוספות שצריך  אותם22? שאלות 
מונעים  כיצד  ־  הן למשל  עליהן את הדעת 
היווצרותה של חברה שהפערים הכלכליים 
בתוכה עצומים? לאילו יישובים פלסטיניים 
גדולות  מספיק  קהילות  כיום  יש  שנחרבו 
ירצו  האם  מחדש?  היישוב  הקמת  לשם 
הפליטים והצאצאים של כפר מסוים להקים 
יישובים  יוצאי  בשיתוף  או  נפרד,  יישוב 
אחרים? האם ירצו קהילות שלמות עקורות 
)כמו מחנה פליטים בלבנון שבו חיים פליטים 
ממספר כפרים שמהווים בעצמם כבר קהילה 

אחת( להישאר יחד?

חוקה
לא  ומוסכמת  מלאה  חוקה  של  כינונה 
יתאפשר כמובן בשלב הראשון, שהרי צריך 
הפלסטינים  הפליטים  עם  יחד  לנסחה  יהיה 
מעלה  הדבר  בארץ.  כיום  נמצאים  שלא 
קשיים טכניים ואידאולוגיים שמזכירים את 

הדיון סביב חוקה למדינת ישראל:
כה  עד  מניסוחה  להימנעות  ההצדקות  אחת 
שיגיעו23  העולם  יהודי  לכל  ההמתנה  היא 
הלקח  את  ללמוד  מציעות  אנו  לנסחה.  כדי 
הזה ולקדם במהרה את ניסוחה של חוקה, או 
לפחות של "חוקת מינימום" שתגלם הסכמות 

יופיה  את  כיום.  השולט  והדכאני  המדיר 
של השיבה, יופי השחרור, נוכל להעריך 
רק עם פתיחתם של אופקים חדשים ושל 

אפשרויות חדשות להן נוכל לשאוף.
)כרמה נבלוסי(

אותה  תופסים  שאתם  כפי  אלימות   .6
וכפי שחנה ארנדט לא מבינה אותה כלל 
של  הנוכחות  עצם  היא  לבנה(  )כִאשה 
פלסטין.  אדמת  על  האירופאים  היהודים 
הציוני  הקיום  כמהות  הפלישה  ־  כלומר 
אין  בהכרח.  הכוחני  בפלסטין  האירופאי 
ולא יהיה שום קיום ציוני אירופי בפלסטין 
ללא כח ואלימות. הפסקת הכח והאלימות 
האירופי.  הקולוניאליזם  פרוק  משמעותה 
המרכזי  הפרויקט  ־  הכבוד  כל  עם  לכן 
ויכול  פלסטין,  של  דה־קולוניזציה  הוא 
או  מרצון  עזיבתם  יהיה  שהמחיר  להיות 
האירופאים,  המתיישבים  רוב  של  מפחד 

כמו במקרים אחרים בהיסטוריה.
)סמי שלום שטרית(

־  ישובו  שאם  הכוונה  דמגוגי:  קצת   .7
יעשו לנו מה שהבטיחו לעשות לנו ב־ 48 
הנרטיב  על־פי  רק,  לא  אבל  לפחות,   ,'

הציוני.
)הלל כהן(

אתן  שבתוכו  הפוליטי  הקונטקסט   .8
הסכם  מין  איזה  כאן.  נעדר  כותבות 
הפלסטינים  עם  להיות  עשוי  שלום 
החשוב  ומעזה? השלב  המערבית  מהגדה 
הוא  שהיא  שיבה  כל  לפני  ביותר 
את  וכו'.  החומה  פרוק  הכיבוש,  סיום 
במסגרת  להשיג  אפשר  האלה  הדברים 
ישראלים  של  משותף  אזרחי  מאבק 
את  לציין  לדעתי  וחשוב  ופלסטינים, 
לשיבה. בסיסי  כתנאי  הזה  העניין 

)נדא מתא(
9. האם הם מוכנים לכך? ואיך להתייחס 
להילחם  שימשיכו  שמצהירים  אלו  לכל 
על מנת להשמיד כל נוכחות יהודית בארץ 

הקדושה?
)הלל כהן(

הכרחי  כשלב  האלימות"  "סיום   .10
במצב של טרום שיבה נשמע קצת כאילו 
הקוורטט  של  הדרישות  מרשימת  לקוח 
בשלב  שדרוש  מה  רייס.  וקונדוליסה 
המשטר  החלשת  הוא  השיבה  שלפני 
כזה  בידוד  בידודו.  באמצעות  הציוני 
אפשר להשיג באמצעות מאבק והתנגדות 
של פלסטינים ויהודים למדיניות ההפליה 
חרם  באמצעות  המשטר,  של  והדיכוי 
סנקציות,  השקעות,  משיכת  בין־לאומי, 
והעמדת אחראים לפשעי מלחמה והפרות 
זכויות האדם של העם הפלסטיני למשפט 

בין־לאומי.
)אינגריד ג'רדאת(

הישראלי־ בסכסוך  בעיה  תמיד  זו   .11
האפשרות  נפתחת  כך  שהרי  פלסטיני, 
תהרוס  מיליטנטים  של  קטנה  שקבוצה 
ששני  נראה  כולו.  השלום  תהליך  את 
הצדדים, במידה זו או אחרת, אימצו את 
היחידה  השפה  היא  "אלימות  הסיסמה 
אותה הם מבינים". יתכן שחלק מתהליך 
הפיוס צריך לכלול התחייבות קולקטיבית 
רק  לא  הכל,  )אחרי  לכולם  לביטחון 
היהודים חשופים כאן לאלימות( והחלטה 
לבודד כל קבוצה שהיא שתמשיך להצדיק 

אלימות כלפי הצד השני.
)מייק כגן(

במפה  להשתמש  שניסיון  היא  דעתי   *
בתור  תושבים(  וחצי  )מיליון   1948 של 
הבסיס לתכנון המרחב ב־ 2048 )14-12 
מיליון תושבים( הוא לכל הפחות בעייתי. 
צריכות בפרוש להיות מחוות זיכרון וגם 
באופן  מקומות  מספר  של  מחדש  בנייה 
יוצאי  להיות  צריכים  אלה  אבל  סמלי, 
הדופן ולא הכלל המנחה. הבעיה היא לא 
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לפני39  להתרחש  יכולה  ישראל,  אזרחי 
־ שהרי חלק  שיבתם של הפליטים הגולים 
מהגולה  השבים  בפני  העומדים  מהאתגרים 
הפנימיים.  העקורים  עבור  רלבנטיים  לא 
והכרת  הפיזית  הקרבה  הגאוגרפי,  המרחק 
גדולים  יתרונות  הם  לאשורו  בשטח  המצב 
זו לתכנן את שיבתה.  שיסייעו לאוכלוסייה 
לדוגמה, קהילת עקורי ספוריה הגרה ברובה 
בקלות  יכולה  בנצרת  ספפרה  בשכונת 
לשוב  מעוניינים  ומי  אם  להחליט  יחסית 
ליישובם, מרחק קילומטרים ספורים ממקום 
ביכולתם  כזו  הנוכחי. אחרי החלטה  מגורם 
תכנון  מוסדות  עם  יחד  יישובם,  את  לתכנן 
רשמיים ולא רשמיים, כדי להתאימו לצרכים 
תושבי  היהודים,  שכניהם  האקטואליים. 
מושב ציפורי ואחרים, צריכים להיות חלק40 
העקורים  של  שיבה  כזה.  עתידי  מתכנון 
העקורים  על  תקל  גם  תחילה  הפנימיים 
השבים  את  להכשיר  עצמם  הפנימיים 
בקליטתם  ולסייע  הגירתם  לפני  מהגולה 
תלמדם  שלהם  השיבה  חוויית  בפועל. 
השבים  בפני  העומדים  האתגרים  הם  מה 
יעילות  עבורם  נמצאו  אסטרטגיות  ואילו 
לדעתנו,  הקליטה.  תהליך  עם  להתמודדות 
פתוחים  להיות  עשויים  בישראל  היהודים 
שכניהם  של  מחדש  ויישוב  לשיבה  יותר 
העקורים הפנימיים וכך לקבל בהדרגה את 

רעיון ומימוש השיבה.

קבורה וביקור
נוספים  מרכיבים  שני  יש  הפליטים  לשיבת 
ומשלימים: קבורה וביקור בארץ. לפליטים 
תישמר  בחו"ל(  ליהודים  )וגם  הפלסטינים 
רבים  לתמיד.  בארץ  להיקבר  הזכות 
מהפליטים אולי לא ירצו להגר שוב לפלסטין 
אבל יתכן שיבקשו להיקבר בה לאחר מותם. 
משאבים  השקעת  מצריכה  לא  כזו  שיבה 
רבים מדי אבל חשיבותה הסמלית והמעשית 
גדולה. בדומה לכך גם הזכות לבקר בארץ 

תישמר לתמיד41 וללא הגבלה42.

לאן ישובו ? 
ישובו  לאן  היא  כמובן,  מרכזית,  שאלה 

הפליטים. האפשרויות לכך מגוונות:
ליישובים  סמוך  גורשו;  מהם  ליישובים 
חדשים  ליישובים  אחרים;  ליישובים  אלה; 
או  שונות  פליטים  לקהילות  משותפים 

ליישובים משותפים עם קהילות יהודיות.
הפליטים  גורשו  מהם  ליישובים  שיבה   .  1
במקרים  ואכן  "טבעית",  הכי  נראית 
לכך  דרושים  להתרחש.  יכולה  מסוימים 
קהילה43  שתהיה  ראשית,  תנאים.  כמה 
מחדש  להקים  המעוניינת  מספיק  גדולה 
יישוב. שנית, שהמרכז הבנוי של היישוב 

וכן  ברובו,  לפחות  פנוי,  עדיין  שנהרס 
שיש בסביבתו אדמות שניתן להקצות לו. 
שלישית44, יש לשקול היבטי תכנון שונים 

כמו אקולוגיה, תשתיות וכו'.
2. במקרה שהיישוב לא קיים או שחיים בו 
א/נשים אחרים או שהפך לאזור תעשייה, 
בקרבת  היישוב  את  מחדש  להקים  ניתן 
הקרבה  את  משמר  כזה  פתרון  מקום. 
אחד,  מצד  המקורי  הגאוגרפי  לאזור 
ומתחשב במציאות שהשתנתה מאז, מצד 
שהיו  הכפרים  מהווים  לכך  דוגמה  שני. 
בשטח של העיר תל־אביב45 כיום. תושבי 
סומייל לא יוכלו לשוב לכפרם בשטח בו 
לא  ספורים  מבנים  שמלבד  מכיוון  היה 
נותר דבר מהכפר ושטחיו החקלאיים הם 
כיום אזור מרכז46 תל־אביב. אלא שישנה 
במגדלים  דירות  להם  להקצות  אפשרות 
בקרוב.  כפרם  בשטח  להיבנות  הצפויים 
בדירות האלה הם יוכלו לגור, או לחלופין 
גם  ניתן  אותן.  למכור  או  להשכיר  יוכלו 
עבור  לתל־אביב  סמוך  יישוב  להקים 
לשוב  שירצו  הללו  הכפרים  פליטי  כל 
בפועל. אפשרות נוספת היא הקמת יישוב 
פלסטיני נוסף בצמוד ליישוב יהודי קיים. 
מושב כרם בן זמרה לדוגמה יושב במקומו 
כרם  וכך  אלאחמר,  אלראס  היישוב  של 
למשל  ניתן  אג'זִם.  של  במקומו  מהר"ל 
כרם  ואת  זמרה  בן  כרם  את  להרחיב 
מהר"ל ולהוסיף להם שכונות של פליטים 

פלסטיניים.
3. קהילות עקורים מיישובים שונים עשויות 
במצב  לעיל,  שנאמר  כפי  יחד.  להתיישב 
המורכבת  מסוים  פליטים  מחנה  שקהילת 
שונים  מיישובים  באו  מפליטים שבמקור 
מעוניינת לשמר את הקהילה הגולה, ולאו 
יישובים  ייבנו  דווקא את קהילת המקור, 
נעקרו  מהם  ליישובים  הסמוך  באזור 
אלה  קהילות  כלל  בדרך  אלה.  פליטים 
מורכבות מפליטי יישובים סמוכים, למשל 

בגליל.
אחר  למקום  שיבה  אפשרות  גם  ישנה   .4
בכל  להתיישב  יוכלו  פליטים  לחלוטין. 
שפליטים  הגבלה  כל  אין  לכן  הארץ, 
מחיפה, למשל, ירצו להתיישב בנצרת או 

בתל־אביב. 

של ב 3: אחרי שיבה
צורת המדינה

בשלב זה ננסה לנסח קווים מנחים לכינונה 
של המדינה שתקום לאחר שיבת הפליטים, 
כששיבת הפליטים מהווה עבורנו האפשרות 
להציע  לנסות  ומתוכה  הקלפים  את  לטרוף 
הסדר אחר. אנחנו מציעות לחשוב על מדינה 
מוכרת  שהיא  כפי  הלאום  ממדינת  במנותק 

19. וגם להפך.
)הלל כהן(

יוותר  20. אתם חולמים?! למה שמישהו 
על ביתו בכלל? איש לא יוותר על ביתו 
וזה  יקרה  לא  זה  העלובה.  דירתו  על  או 
שיקומו  כלומר,  לזה.  לצפות  אנושי  לא 
חדש.  פליט  יצירת  על־ידי  פליט  של 
מוות  מלכודת  היא  ישראל  מדינת  הרי 
ליהודים. אתם מתמקדים בשאלת  נוראה 
הפליטים שהיא רק פן אחד של הסיפור, 

יכולות  מניחה  לסקרים  ההתייחסות   .21
בנוגע  במיוחד  להם,  שאין  סקרים  של 
לכוונות של אנשים בעתיד, במיוחד בנוגע 

למצבים שלא התנסו בהם.
)צ'רלס קיימן(

ועל מה? האם רק על שנות הסבל?   .22
)הלל כהן(

היא  שלכן  המוצא  שנקודת  נראה   .23
אישית  אחת.  מדינה  של  במסגרת  פתרון 
אני מסכים עם ההעדפה הזו, אלא שמאחר 
המרכזיים  בזרמים  הרווחת  שהגישה 
מדינות,  שתי  של  זו  היא  בפוליטיקה 
נשאלת השאלה, האם לא כדאי להקדיש 
שיבה  של  לאפשרויות  גב  לב  תשומת 

במסגרת כזו?
)מייק כגן(

24.בהסתמך על החוק הבין־לאומי, צריך 
לא  אחד  אף  כי  לא  לקבוע  הזה  הסעיף 
אלא  חי,  הוא  שבו  מהבית  בכח  יפונה 
שהרי  בית.  מחוסר  יישאר  לא  שאיש 
לדיור  הזכות  הוא  הזה  לעיקרון  הבסיס 
ומשמעותו שיתכן שאנשים יאולצו לעזוב 
את הבתים בהם הם חיים עכשיו, בתנאי 
שפתרונות דיור חלופיים יוצעו להם על־

ידי הרשויות שאילצו אותם לעזוב.
)אינגריד ג'רדאת(

25.למה הדבר דומה? לאסיר עולם )ללא 
בית  את  ומתכנן  שיושב  חנינה(  זכות 

חלומותיו. עצוב.
)סמי שלום שטרית(

בפסקה  יש  עוועים  רעיונות  מעט  26.לא 
מתולדות  דבר  למדנו  לא  מה,  הזאת. 
מה   - קליטה  מרכזי  הכשרות,  הציונות? 
זה, פילסטון הגליל והנגב? עיירות פיתוח 
לערבים? אולפני עולים עם עּוד ודרבוקה 
האם  ומנדולינה?  אקרודיון  במקום 
שדה־ציוניזציה  מאמינים  אתם  באמת 
אפשרית באמצעים המועתקים מהמודרנה 

הציונית?
)תומר גרדי(

הקליטה  שמרכזי  בטוחה  לא  אני   .27
במקומות  ברובם  הממוקמים  הקיימים, 
יוכלו  יהודיות,  קהילות  של  מגורים 
פלסטינים.  שבים  של  לקליטתם  לסייע 
של  החשוב  תפקידם  את  מציינות  אתן 
של  בקליטתם  ישראל  אזרחי  פלסטינים 
הקליטה  מרכזי  את  השבים.  הפלסטינים 
הפלסטיניות  הקהילות  בקרב  להקים  יש 
תפקידיהן  להתממש  יוכלו  כך  הקיימות. 
בקליטת  הפלסטיניות  הקהילות  של 

הפלסטינים השבים.
)אינגריד ג'רדאת(

הפליטים  כל  הפלסטיני,  במקרה  מסוים. 
שיבחרו לשוב חיים רוב חייהם במקום אחר, 
בגולה כלשהי. רוב חייהם הם חיים במקום 
זהו  כי  חשים  ועדיין  חפצם,  מחוז  שאינו 

מקומם: הם רגילים אליו ומכירים
של  לסוג  השנים  ברבות  הפך  והוא  אותו, 
עקירה  תהווה  בפועל  השיבה  עבורם.  בית 
בדרך  מימושה  המגורים.  ממקום  )מרצון( 
הפליטים  של  הכנה  דורש  ביותר  הטובה 
עצמם, של הקהילות הקולטות ושל המערכת 
הקולטת. לכן, שיבה אינה יכולה להיות30 רק 
תהליך ספונטני התלוי בלעדית ברצונה של 

הפליטה השבה.
בשיקולים  גם  תלוי  השיבה  תהליך 
יגבילו  הסתם  שמן  שונים,  מערכתיים 
לקלטם.  היכולת  לפי  השבים  מספרי  את 
לקדימות של  קריטריונים  כן,  אם  דרושים, 
להציע  אנחנו מבקשים  אחרים.  על  פליטים 

כמה קריטריונים כאלה:
לפליטים  עדיפות  תינתן  קובע:  הגיל   .1
ומבקשים  בעצמם  שנעקרו  המבוגרים 
יש  מדוע  לנמק  צריך  שלא  נראה  לשוב. 
בני  על  עדיפות  לשוב  המעוניין  לזקן 
זקנים  לנכבה.  השלישי  או  השני  הדור 
אלה ישובו, כמובן, עם בני משפחותיהם 
שירצו בכך. עולה כאן סוגיה של גבולות 
אך  זו,  עדיפות  קבלת  לצורך  המשפחה 
זה  בשלב  מיכולתנו  חורגת  שהיא  נראה 

לענות עליה.
2. שיבה מלבנון31: קריטריון ההעדפה השני 
הם  שכן32  בלבנון  החיים  לפליטים  הוא 
הקשה  והפיזי  החברתי  במצב  מצויים 
החיים  של  מצבם  כלל.  בדרך  ביותר 
במחנות הפליטים הוא הקשה ביותר, אבל 
גם מי שיצאו מהמחנות לא נהנים מזכויות 
ומנועים מלעסוק בעשרות עבודות  אזרח 
ומקצועות. הם נתונים ללחצים רבים מצד 

השלטונות והאוכלוסייה בלבנון.
עשויה  ההגירה  הקהילתיות:  על  שמירה   .3
להצליח יותר ככל שתישמר גם במהלכה 
הפליטים  המהגרים,  של  הקהילתיות 
סוגי  שני  על  לחשוב  אפשר  השבים. 
המקור,  קהילות  רלבנטיים:  קהילה 
הפליטים,  נעקרו  שמהם  המוצא  מיישובי 
והקהילות שבהן חיים כיום, למשל במחנה 
לשני  שונים.  מיישובים  פליטים  המאגד 
סוגי הקהילות עשוי להיות אינטרס לשמר 
עצמם ולכן גם לשיבה יחד של חבריהם. 
כשנעקרו  ישראל  את  הנחה  דומה  היגיון 
מתיישבי גוש קטיף, ונעשה ניסיון לשמור 
יושבו  בו  במקום  גם  קהילותיהם  על 
אלִחלוה  עין  במחנה  הפליטים  מחדש. 
זמן  יותר  הרבה  חיים  למשל,  בלבנון, 
יחד מאשר הזמן בו חיו בנפרד ביישובים 

מהם נעקרו33 בפלסטין. לכן יתכן שיבחרו 
תוך  אולי  השיבה,  אחרי  גם  יחד  לחיות 
יישוב  לכל  הקולקטיבי  הזיכרון  שמירת 
ממנו נעקרו, כפי שקורה בפועל במקומות 
ויהיו  יתכן  אולם  הנכבה.  מאז  רבים 
יחד,  לחיות  לשוב  שירצו  מקור  קהילות 

והדבר חייב להילקח בחשבון.

גם  להיות  צריכה  השיבה  של  ההדרגה 
בכל  השבים  הפליטים  של  הכולל  במספר 
לקליטה,  מקסימום  מכסת  לקבוע  יש  שנה. 
משני טעמים: האחד, הברור מאליו, קשור34 
של  החשש  הוא  השני  הקליטה.  ביכולת 
היהודים שאחרי שנים רבות כל כך של סכסוך 
משמיטת  פליטים  של  שיבה  שעם  וכיבוש 
כי  להבטיח  יש  לרגליהם.  מתחת  האדמה 
הם  מהבתים שבהם  בכח  יוצאו  לא  יהודים 
פנימיים  עקורים  פלסטינים  גם  כמו  גרים, 
שגרים בבתים של פליטים פלסטינים. תינתן 
להם אפשרות35 לעזוב תמורת פיצוי הולם, 

אולם בכל מקרה לא יהיה פינוי בכפייה.
זה מתעוררות מספר שאלות שצריך  בחלק 
יהיה לחשוב עליהן: מה קורה כאשר נמצא 
בית פלסטיני, בעליו תובעים את חזקתו ובו 
חיים יהודים או אחרים שלא מוכנים לפנותו? 
מה קורה כשבבית חיים אנשים שקנו אותו 
הקודמים  היהודיים  מבעליו  או  מהמדינה 
כשבעליו  קורה  ומה   ?)in good faith(
וצאצאיו  החיים  בין  לא  כבר  הבית  של 
התשובות שמספק  כי  נדמה  אותו?  תובעים 
בחסר.  לוקות  זה  בעניין  הבין־לאומי  החוק 
כשהבית  הבין־לאומי,  החוק  על־פי  למשל, 
עד  שהיה  למה  דומה  יחסית  במצב  נשאר 
לפני 1948 התביעה של בעליו הפלסטינים 
הבית  כאשר  ואילו  יותר,  לחזקה  נחשבת 
של  הֲחזָָקה  נרחבים  שיפוצים  ועבר  שּונה 
לדעתנו  יותר36.  חזקה  הנוכחיים  הדיירים 
)הבלתי משפטית( כח תביעתם של הדיירים 
הנוכחיים מתחזק ככל שעובר הזמן. כאשר 
יורשים מדור שני, שלישי או רביעי תובעים 
מדיירים  רכוש  החזרת  שנים  עשרות  אחרי 
קיימים שרכשוהו בתום לב, עמדתם חלשה 
יותר מבעל רכוש שמבקש חזרה את רכושו 
של  במצב  זה,  עם  יחד  לאחרונה.  שנגזל 
שיבה וחתירה לפיוס, כדאי להציע תמריצים 
לשני הצדדים לעשות "ויתורים כואבים37".

לדוגמה, יהודים שיוותרו על רכושם לטובת 
וכן38  הולמים  בפיצויים  יזכו  פליטים שבים 
בהכרה ציבורית ובדומה לכך גם פלסטינים 
שיוותרו על השבת רכושם לטובת הדיירים 

הקיימים.

עקורים פנימיים תחילה
שיבתם של העקורים הפלסטינים הפנימיים, 

16 לנו לנו. אין מבט מונוליטי על הארץ, 
מבט אחד.

)תומר גרדי(

האלה.  הצופים  משחקי  עם  תפסיקו   17
על  הכריזו  רציניים  אתם  אם  באמת. 
הרוסים  מיליון   1.2 את  להחזיר  דרישה 
האחרונים  ומחצה  בעשור  שהותנחלו 
בפלסטין. אתם לא יכולים לדבר על זכות 
השיבה מבלי לדבר על הפסקת ההתנחלות 
במדרגה  האלימות  זוהי  הקולוניאלית. 
הפגז  ולא  המחסום  לא  ביותר,  העליונה 

הנורה לתוך הבית, עם כל הכאב.
)סמי שלום שטרית(

שאינה  הוכחה,  הצריכה  ההנחה  זוהי   18
על  מקובלת  עבודה  הנחת  להיות  יכולה 
כלל הישראלים, מסיבות מובנות. לכן שלב 
זאת. להוכיח  מחייב  המהלך  של  ראשון 

)הלל כהן(

רק מאיזה יהודי תילקח אדמה ומאיזה לא 
כן,  הארץ  בדרום  במושב  עני  )מחקלאי 
ומבעל מפעל עשיר לא?(, אלא למי היא 
האלה  לסוגיות  התיחסתם  ואיך.  תחולק 
בלתי  בעיות  אלה  לדעתי  אבל  בטקסט, 
מנקודת  רק  לא  פתירות  לא  הן  פתירות. 
ראות  מנקודת  גם  אלא  היהודית  הראות 
פלסטינית )מה שאולי מסביר את הרתיעה 
של פלסטינים רבים מלהיכנס לרזולוציות 
צודק שנכד של  זה  האלה(. למשל, האם 
כל  וחי  עלי  מסידנא  שגורש  פלסטיני 
חייו בניחותא בלונדון יקבל לידיו קרקע 
אחר  שפלסטיני  בעוד  מיליונים,  השווה 
ישראלי  כיבוש  תחת  שנה  ארבעים  שחי 
בשכם לא יפוצה כלל? אפשר הרי לחשוב 
על אין־ספור מקרים כאלה. אולי הפיצוי 
) צריך  לא  הפלסטינית  הטרגדיה  על 
קולקטיבי,  להיות פרטני אלא  יכול)  ולא 
שואה  ניצולי  ארגוני  של  להסכם  בדומה 
עם מדינות אירופיות? אני חושב שכאן יש 
מקום ללמוד ממקרים אחרים. מעניין יהיה 
נראה(  )כך  שיירקם  ההסכם  את  לראות 
התוכנית  גם  למשל.  קפריסין,  איחוד  על 
בדרום אפריקה שמעודדת חוואים לבנים 
להחזיר את הקרקע שלהם למדינה לצורך 
המאבק  גם  מעניינת.  היא  מחדש  חלוקה 
חדשה  חוקה  ניסוח  סביב  המתמשך 
בבוליביה חולק הרבה דמיון עם המקרה 
שליליות,  דוגמאות  כמובן  גם  יש  שלנו. 
כמו הפקעת נכסי הלבנים בזימבבואה או 
גרוש המיעוט הסיני באינדונזיה, שהובילו 
גם  אלא  הומניטריים  לאסונות  רק  לא 
לקטסטרופות כלכליות. בקיצור, לי עדיין 
המינימליסטי  מהקצה  להתרחק  קשה 
מנגנון  שילוב של  בה  שיבה שרואה  של 
אפשרות  מתן  קולקטיביים,  פיצויים 
לזכויות אזרחיות שוות ומלאות, ובמקביל 
ותעסוקה  דיור  של  היקף  רחבת  תוכנית 
יותר  שמתבססת על הצרכים של העתיד 

מאשר על שחזור העבר.
)יוני אשפר(

מאוד  מעסיק  אותי  שיהיה.  ככל  נורא 
של  חיסולה  כלומר,  דווקא.  היהודי  הפן 
האשכנזית.  הציונות  על־ידי  היהדות 
מטורף  כזה  גטו  בונה  היתה  לא  היהדות 
שסופו להתפוצץ. רק אחרי הפיצוץ הגדול 
להכיר  צריך  חדש.  סדר  להתבהר  יתחיל 
שאחרי.  היום  על  ולחשוב  באומץ  בזה 
תצליחו  לא  הנוכחית  המדינית  במסגרת 
לפתור שום בעיה, והאשמה היא לא בכם. 
חשוב  נכס  דווקא  היא  שלכם  התמימות 
לחשיבה על היום שאחרי הפיצוץ הגדול.

)סמי שלום שטרית(
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לנו היום ־ על מדינה שלא תצטרך להגדיר 
יש  שנגדו  חיצוני  אויב  מול  אל  עצמה  את 
שמרכיבות  הקהילות  מתוך  אלא  להתגונן, 

אותה.
המדינה47 עליה אנחנו חושבות היא "מדינה 
חוקה48  עם  מדינה  שזו  הזה  במובן  חלשה" 
מבוססת  שתהיה  חזקה,  אבל  מצומצמת 
והאזרח  האדם  זכויות  מגילת  על  כאמור 
תהווה  המדינה  של  החוקה  חילונית.  ותהיה 
קיום  שתאפשר  נוקשה  מינימלית  מסגרת 
אחת  שכל  בתוכה  "חזקות"  קהילות  של 
מהן מקיימת אוטונומיה חברתית ותרבותית 
של  הבסיס  חוקי  במסגרת  )כמובן  משלה 
למדינה  שקולה  תהיה  קהילה  כל  המדינה(. 
מערכת  לקיים  תוכל  שהיא  הזה  במובן 
מושג  במקום  משלה;  וחברתית  תרבותית 
לחשוב  מציעות  אנו  העיר־מדינה,  הפוליס, 
על הקהילה־מדינה. אחת המטרות החשובות 
של המדינה תהיה אם כן דאגה לקיומה של 
שתאפשר  ולמסגרת  בתוכה  רב־תרבותיות 
תדאג  המדינה  האזרחים.  לכל  ראויים  חיים 
למשל למערכת הכבישים, לקיומו של שוק 
השתלטות  ולמניעת  דורסני,  לא  כלכלי 
אחת הקהילות על כל השאר. במובן מסוים 
אשר  המדינה,  של  העליונה  הסמכות  תהיה 
תבוא לידי ביטוי בחוקה המצומצמת, תהיה 
האזרחות  בעיקרה.  ופורמלית  רגולטורית 
מנותקת  תהיה  מהקהילות־מדינה  אחת  בכל 
מהמקום הגאוגרפי של האזרחים בה: באותו 
שטח גאוגרפי יוכלו להתקיים מספר ישויות 
בתל־אביב  ריבוניות.  מדינה  קהילות־  של 
מספר  בו־בזמן  להתקיים  יוכלו  למשל 
מקיימת  מהן  אחת  שכל  קהילות־מדינה 
אחרת  שפה  אחרת,  חינוך  מערכת  בתוכה 

ומנהגים אחרים:
שהשפה  ספר  בתי  יהיו  במקביל  כי  יתכן 
עברית,  ערבית,  תהיה  בהם  הרשמית 
אחרת,  שפה  כל  גם  או  רוסית,  אמהרית, 
הספר  מבתי  אחד  בכל  הלימוד  ותוכניות 
שמפעילה  הקהילה־מדינה  על־ידי  ייקבעו 
אותם. למדינה תהיה סמכות לפסול49 תוכנית 
יוכח כי  לימודים כזו או אחרת )אם למשל 
היא מקדמת גזענות( אך היא לא תהיה חייבת 

לאשר אותן.
יצירת מקום לרב־תרבותית במדינה תאפשר 
תרבותיות  אוטונומיות  לקיים  רק  לא 
שאנו  כפי  והערביות  היהודיות  לקבוצות 
את  לפרק50  גם  אלא  ־  היום  אותן  מכירות 
נדרשים  אנו  אליה  המדומיינת  האחדות 
היום, כאשר הקהילה היהודית בצורת מדינת 
ניצבת אל מול הקהילה הפלסטינית  הלאום 
כזה  במצב  לאום.  ה)אין(מדינת  בצורת 
ולקהילות  הפנימיים  ההבדלים  נמחקים 
מקבוצות  אחת  כל  המרכיבות  השונות 

שווה:  ביטוי  לקבל  אפשרות  אין  הלאום 
הלאום  של  )במקרה  ההגמונית  הקבוצה 
את  צובעת  האשכנזית(  הקבוצה  ־  היהודי 
כל שאר הקבוצות בלבן, ולקבוצות אחרות 
־ כמו הקהילה האתיופית או קהילת מהגרי 
כפי  המדינה  במסגרת  מקום  אין  ־  העבודה 
של  הניתוק  היום.  אותה  מכירות  שאנו 
האזרחות מהלאום באמצעות קהילות־מדינה 
קהילות  של  יצירתן  את  תאפשר  מרובות 
קטגוריית  דרך  יוגדרו  שלא51  אחרות, 
קהילת־ להתכונן  למשל  יכולה  הלאומיות. 
מטבע  אמנים.  של  או  חקלאים  של  מדינה 
מרושתות  הקהילות־מדינה  יהיו  הדברים 
או  הדוקים  בקשרים  לאלו  אלו  וקשורות 
רופפים, אשר ידרשו מהן לנסח את היחסים 

ביניהן כל פעם מחדש.

פיוס
יש  אחרים  חיים  כאן  שיתאפשרו  מנת  על 
גם  אלא  חדש,  מדיני  בהסדר  רק  לא  צורך 
על  המבוססים  חדשים  יחסים  של  בכינונם 
כאן  שחיים  האנשים  ־  התושבים  בין  אמון 
לכונן  כדי  בהמשך.  שיגיעו  ואלה  עכשיו 
בפצעים  לטפל  צורך  יש  בריאה  חברה 
השנים  שישים  במהלך  והעמיקו  שנוצרו 
ציבורי  מקום  במתן  צורך  יש  האחרונות. 
של  לסיפורם  ולהקשיב  העוול  את  לדבר 

הקורבנות כמו גם של המקרבנים. 
כיצד  לחשוב  צורך  עוד  שיש  מעניין  מודל 
הוא  כאן  שימוש  בו  לעשות  יהיה  אפשר 
בדרום  והפיוס  האמת  ועדות  של  המודל 
אפריקה, אשר בהן נעשה אולי ניסיון ראשון 
האחריות  לקיחת  בין  האמת,  בין  להפריד 
מצד  העוול.  על  שניתן  העונש  ובין  עליה, 
 ,'48 למלחמת  בהתייחס  לומר  ניתן  אחד 
67', או אפילו להפצצות האחרונות על עזה 
שהן היו תוצר של הלכי הרוח של החברה 
שאי־ פרטיים;  אנשים  של  ולא  זמן  באותו 
השר  או  הזה  המפקד  את  להאשים  אפשר 
במסגרת  פעלו  בעצם  שהם  כיוון  ההוא, 
תפקידם.  עם  להם  שניתן  הציבורי  המנדט 
יחד עם זאת, אם נגיד שכולנו אשמים ־ נגיד 
למעשה שאף אחד לא אשם, וחמור מכך ־ 
שאף אחד לא יכול לקחת אחריות. זו הסיבה 
שבעטיה המודל של דרום אפריקה נראה לנו 
והפיוס, האמת היא  מעניין. בוועדות האמת 
הסיפור52  את  מספרים  הקורבנות  הכרחית. 
שלהם והמקרבנים גם הם חייבים לספר את 
ההצהרה53  שהרי  פומבית,  בצורה  סיפורם 
עבור  רק  לא  הריפוי  מין  בה  יש  הפומבית 

המצהירים אלא עבור כלל החברה.

למה זה היה כדאי ?
הראשוניות  המחשבות  פרישת  סיום  עם 
ביותר הללו על שיבה אפשרית של פליטים 
פלסטינים, ובמקום סיכום, חשוב לנו לומר 

למה לדעתנו השיבה כדאית.
מהצבעה  דווקא  נתחיל  כך  על  לענות  כדי 
הפליטים  שיבת  שדורשת  הוויתור  על 

הפלסטינים מכל אחד מהצדדים.
על  הריבונות,  על  מוותרים  היהודים54 
הרוב  על  בארץ,  בשליטה  האקסלוסיביות 
של  סוציאליזציה  אחרי  המובטח.  היהודי 
מאמץ  דורש  זה  ציונות  שנות  ממאה  יותר 
היהודים  פליטים,  שיבת  של  במצב  והעזה. 
כמדינה55  ישראל  בארץ.  למיעוט  יהפכו 
שעצם  כך  רדיקלי  באופן  תשתנה  יהודית 
רלבנטית  בלתי  תהיה  הנוכחית  הגדרתה 
בעתיד. היהודים לא יוכלו יותר לקבוע באופן 
הפלסטינים.  ושל  שלהם  עתידם  את  בלבדי 
כמיעוט בדמוקרטיה יהיו להם זכויות ־ אבל 

גם אילוצים רבים.
אז למה זה כדאי? לטענתנו, מצב כזה שבו 
לשוב  פלסטינים  מפליטים  עוד  מונעים  אין 
מאז  לראשונה  ליהודים,  מאפשר  לארצם 
ולא  בארץ  לחיות  להתחיל  הציונות,  החלה 
כחולמים  או  ככובשים  עליה  להשתרר  רק 

את שיבת ציון המיתולוגית.
כמיתוס  ישראל"  "ארץ  של  בהיעלמותה56 
ובהפיכתה של הארץ ליש פוליטי אקטואלי 
של  הסיכוי  ־  פרדוקסלי  באופן  ־  טמון 
היהודים "להגיע" אל הארץ הממשית, לנחות 
בה, לראות ולהכיר מקרוב את ההיסטוריה, 
רק  שלה.  הדמוגרפיה  ואת  הגאוגרפיה  את 
כאן  שחיים  בפלסטינים  היהודים  כשיכירו 
שרצוי  כא/נשים  מכאן  שגורשו  ובאלה 
לחיות איתם, ניתן יהיה לקוות לחיים הוגנים 
מאפשרים  גם  כמיעוט  בארץ  חיים  בארץ. 
יותר  או  פחות  בחייהם  להמשיך  ליהודים 
רגילים:  הם  שאליה  לזאת  דומה  במתכונת 
צריכים  לא  היהודיים  ביישובים  חייהם 
להשתנות באופן רדיקלי ודרמטי, וגם אם כן 
־ שינוי זה יהיה הדרגתי ובהסכמה. היהודים 
את  ללמוד  בעברית,  ליצור  להמשיך  יוכלו 
יהודית  ולטפח תרבות  ההיסטוריה היהודית 
לוותר  חייבים  מצדם  הפלסטינים  ועברית. 

על מימוש החלום של גן העדן האבוד.
פלסטין המיתולוגית בה הכל היה נפלא לא 
לתפקד  ותמשיך  הממשיים,  לחיים  תחזור 
חיים  בלבד.  והגעגוע  הזיכרון  בעולם 
פרושם  הפלסטינים  עבור  בארץ  משותפים 
חיים עם הכובש, עם אלה שגרשו את רוב 
בני עמך. זהו אתגר עצום לנכבש57 שבוודאי 
יתנדף.  ייעלם,  פשוט  שהכובש  מעדיף  היה 
בעיקר  יהודים,  שיהיו  יתכן  יקרה.  לא  זה 
למצב  להסתגל  יוכלו  שלא  אירופי,  ממוצא 

הלא־ציוני ויעדיפו לנצל58 את דרכונם האחר 
יישארו  עדיין  אך  אחר,  למקום  לנדוד  כדי 
כאן רבים אחרים ־ מהם כאלה שפשוט אין 
לכך.  יכולת  להם  אין  או  ללכת  לאן  להם 
לדעתנו המחיר של הרצון לממש את גן העדן 
בעולם המציאות כבד מהמחיר של הוויתור 
עליו. אמנם בעולם המציאות צריך להתחשב 
מאז  בארץ  שהתרחשו  הגדולים  בשינויים 

הנכבה, אבל אלה לא רק שינויים לרעה.

שיבה  להעדיף  בהצעה  היגיון  יש   .31
מלבנון תחילה, אלא שהיות  פליטים  של 
פליט פלסטיני בלבנון הוא מדד גס בלבד 
למידת הפגיעות וקשיי החיים של פליטים. 
לתת  יש  כיום,  בעירק  במצב  בהתחשב 
משם.  פלסטינים  לפליטים  גם  עדיפות 
כנגד  נוקשה  משטר  מנהיגה  מצרים  גם 

פליטים פלסטינים.
)מייק כגן(

תושבי  יישוב  לצורת  ההתייחסות   .32
על  לדעתי,  מצביעה,  הפליטים  מחנות 
חוסר ידע אודות מחנות אלה. גם לי אין 
ידע כזה, אבל כאשר, על־פי אתר האו"ם, 
היו ב־ 2003 יותר מ־ 45 אלף תושבים 
המחנה  תושבי  על  לדבר  אלִחלוה,  בעין 
על  לשמור  אולי,  שתרצה,  כ"קהילה" 
רציני  לא  לי  נראה  עצמה אחרי השיבה, 
מיוחד על  ידע  לי  גם, על אף שאין  )מה 
איננו  שהוא  להניח  קשה  המקום,  אודות 
ארגונים  קבוצות,  לשכונות,  מחולק 
של  המסובכים  המרכיבים  וכל  יריבים, 
כולל  בעולם,  מקום  בכל  פליטים  ריכוזי 
הבריטים  אליהם  בקפריסין  המחנות 
שתפסו  היהודים  המעפילים  את  העבירו 
כי  רושם  מתקבל  המדינה(.  קום  לפני 
שאינן  דברים  על  כותבות  המחברות 

מכירות.
)צ'רלס קיימן(

33. יש לזכור שאין מדדים אוביקטיביים 
יכולת  מדינה.  של  קליטה"  ל"יכולת 
של  עדיפויות  של  שאלה  היא  הקליטה 
מטרות  אחרים,  פני  על  מסוימים  ערכים 
שמירה  (כולל  אחרות  פני  על  מסוימות 
והכלכלה  על הטבע, למשל) סוג החברה 

שאותן מבקשים להבנות וכו'.
)אינגריד ג'רדאת(

כאן  הקביעה  מהבית,  לפינוי  באשר   .34
גם  אלא  יהודים  רק  לא  לכלול  צריכה 
הרי  חלקם  המדינה.  אזרחי  פלסטינים 
אפילו  או  פליטים,  של  אדמתם  על  חיים 
גרים בבתיהם. שנית, כמו שכבר כתבתי, 
לשון החוק צריכה להיות, איש לא ייהפך 
יסופק  חלופי  דיור  כלומר,  בית.  מחּוסר 
בהם  הבתים  את  לעזוב  שייאלצו  לאלה 

הם חיים.
)אינגריד ג'רדאת(

35. אמנם שיבוחו של נכס השייך לפליט 
של  טענתו  את  מחזק  נוכחי  דייר  על־ידי 
הדייר על הנכס, אולם אין זה נכון שהזמן 
העובר בלבד מחזק טענה שכזו. עיקרון זה 
במקרה  וביניהם  אחרים,  במקרים  הוכר 

של פיצויים על נכסי יהודים באירופה.
)אינגריד ג'רדאת(

36. זכותם של צאצאים של פליטים בעלי 
רכוש לפיצוי אינה נופלת מזכותם של בני 

הדור הראשון שנושלו מנכסיהם.
)אינגריד ג'רדאת(

37. חמוד. נורא חמוד. ועכשיו בואו נלך 
לאכול חומוס אצל סמיר ברמלה.

)סמי שלום שטרית(

ה"הפסקת  לבעיית  שמענה  יתכן   .38
המשך  להיות  עשויה  תחילה"  האלימות 
למשל  כמו  מסוימים,  שלבים  יישום  של 
אם  גם  הפנימיים,  העקורים  של  שיבתם 
תימשך האלימות. שהרי הם גם כך כבר 
קשה  יהיה  שיבתם  עיכוב  ואת  אזרחים, 

לנמק.
)מייק כגן(

28. לא ברור לי למה דעתכן היא ששיבה 
הכנות  תדרוש  ולעזה  המערבית  לגדה 
מועטות יותר משיבה לישראל של היום. 
לא  אך  שונות,  להיות  עשויות  ההכנות 

קלות או מועטות יותר.
)אינגריד ג'רדאת(

בכך  אירוניה  של  מסוימת  מידה  יש   .29
על  ושם,  פה  חוזר,  הזה  הטקסט  שלשון 
יותר  ועוד  המנדט,  ממשלת  של  לשונה 
מהמודל  הרבה  כי  בעובדה  אירוניה 
מבוסס  החוזרים  הפליטים  לקליטת 
אבל,  הציוני.  המודל  על  במפורש 
מלאה  ההיסטוריה  אמר,  שמרקס  כפי 
בפעם  עצמה,  על  חוזרת  ואף  באירוניה, 

הראשונה כטרגדיה, ובשנייה כפרסה.
)צ'רלס קיימן(

30. למרות שברור שאת השיבה יש ליישם 
אין  ומדורגת,  ומאורגנת  מסודרת  בצורה 
לדעתי לשלול את אפשרותם של פליטים 
שיאפשרו  והקשרים  האמצעים  שבידם 

זאת לשוב בכוחות עצמם.
)אינגריד ג'רדאת(

לבנון  פליטי  של  בשיבה  היגיון  יש   .30
ירדן,  מצרים,  מעירק,  גם  אבל  תחילה, 
נמנעות  שבו  מקום  כל   - כמובן  עזה 
מפליטים פלסטינים זכויות אדם בסיסיות.

)אינגריד ג'רדאת(

לפני  לבוא  צריך  זה  טוב.  טקסט   *
לא  כלומר,  בידינו.  לא  זה  אבל  העגלה. 
(שיביאו  הפליטים  את  להחזיר  בידינו 
לפרק  בידינו  ולא  הקולוניאליזם)  לפרוק 
להשבת  שיביא  כדי  הקולוניאליזם  את 
על  מצביעה  המציאות  ולפיוס.  הפליטים 
בהם:  חוזים  כבר  שאנו  אחרים  כיוונים 
חוש  את  ביהודים  תעיר  הבאה  המלחמה 
ריח הסכנה )שהציונות הקהתה בעמל רב( 
והם יקומו במיליוניהם ויצאו לחפש מקלט 
מפני הטרוף הזה שהמיטה עליהם הציונות. 
בדרכונים  המצוידים  אשכנזים  רק  לא 
פולניים. אין היום ישראלי אחד שאין לו 
אשר  בחו"ל  או  בארה"ב  משפחה  קרוב 
יוכל לבקש מקלט עבורו. הרי הדינמיקה 
יצאה לדרך מזמן. המלחמה הבאה  הזאת 
שתבוא עלינו לטובה, תשטוף את הארץ 
היהודים  כי  אפשרי,  כיוון  מכל  בטילים 
את  לחמם  ימשיכו  באמריקה  הטובים 
הזירה האירנית במצוות ישראל. הבריחה 
מקלט  יבקשו  ישראלים  המונית.  תהיה 
אפריקה  צפון  ארצות  וכל  במצרים  גם 
צריך  בשמחה...  ליהודים  יפתחו שעריהן 
לקוות שהמושל הצבאי של מדינת ישראל 
תעמוד  לא  אזרחית  ממשלה  שום  )הרי 
התותח  את  לשלוף  יספיק  לא  בכאוס( 
כן  גם  לו  יחפש  אלא  מדימונה,  הגדול 
ועוד צריך לקוות שהממשל  ארץ מקלט. 
אחר  כאן  שיוקם  האמריקאי  הצבאי 
הזה  המסמך  כמו  למסמכים  גם  יגיע  כך 
אחרים  מגירה  מסמכי  גם  ויש  שלכם. 
סדנאות  מיני  בכל  שכתבו  כאלה  לעתות 
הזה  הדגל  את  שהולידה  זו  כמו  חשיבה, 
מוגשות  ויזה  בקשות  מיליון  )שהרי 
שנה(: מדי  בישראל  ארה"ב  בשגרירות 

* שתי השאלות המרכזיות הן: מדוע על 
היהודים לוותר על מדינת לאום משלהם 
)לזה יש תשובה יחסית טובה ־ שלפחות 
שלכם:  ברעיון  ההיגיון  מה  מסבירה 
אחר(,  עם  חי  בה  אדמה  על  נבנתה  היא 
מה  היא  התייחסתם,  לא  אליה  והשנייה, 
את  יקבלו  שהפלסטינים  ההנחה  מקור 
גדי,  עם  ירעה  וזאב  כאן,  לחיות  זכותנו 
בעיקר לאור הצהרות גורמים אסלאמיים 
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הגישה  עם  מסכים  אני  כללי  באופן   .44
מבנה  נשאר  בהם  במקומות  מלבד  הזו, 
הכפר על כנו. במקרה זה אפשר לחשוב 
היהודים  אותו  יעזבו  לפיה  אפשרות  על 

ויעברו לגור במקום סמוך.
)מייק כגן(

הגישה  עם  מסכים  אני  כללי  באופן   .45
מבנה  נשאר  בהם  במקומות  מלבד  הזו, 
הכפר על כנו. במקרה זה אפשר לחשוב 
היהודים  אותו  יעזבו  לפיה  אפשרות  על 

ויעברו לגור במקום סמוך.
)מייק כגן(

46.לדעתי חלק מתהליך בנייתה של דמות 
כבר  להתחיל  צריך  העתידית  המדינה 
בשלב הראשון, השלב של לפני השיבה, 
פלסטינים  פליטים  גם  בתוכו  ולכלול 

גולים.
)אינגריד ג'רדאת(

47.אני חושב שיש סתירה קשה בין אופיה 
ה"לפני"  בשלב  ועוצמתה  המדינה  של 
ה"אחרי".  בשלב  המדינה  דמות  לבין 
המדינה בשלב המעבר שלכם היא מדינה 
מאוד חזקה וריכוזית, כזו שמניעה אנשים 
בשלב  מכויִנה.  מתכננת,  למקום,  ממקום 
"חלשה",  היא  המדינה  שלכן  ה"אחרי" 
אותן  מכל  ביעף  שהתפרקה  כזו  כלומר 
המעבר  שלב  של  ריכוזיות  סמכויות 
לי  נראה  זה  חולשתה מרצון.  אל  ונסוגה 
לא הגיוני, מפוקפק, לא מתאים לשום דבר 
שאתן  נראה  פוליטי.  כח  על  יודע  שאני 
כמודרניסטי  שיחל  במהלך  מעוניינים 
פוזיטיביסטי  אחיד,  תבוני,  מרכוזי,   -
פוסטמודרנית  במציאות  ויסתיים   -

פרטיקטולרית רב־תרבותית.
)תומר גרדי(

48. לדעתי, כל הקטע האחרון, על מבנה 
שייך  ואינו  מיותר  העתידית,  המדינה 
מידה  יש  שטחי.  גם  הוא  המידי.  לעניין 
שניתן  לחשוב  יומרה  של  קטנה  לא 

49. החלק על המדינה בעתיד חלש בעיניי. 
אלא  חשוב,  הרב-תרבותיות  על  הדגש 
שהוא אינו האספקט עיקרי בשאלות של 
אזרחות וזכויות במסגרת מדינה עתידית, 
ייצור  אמצעי  במשאבים,  שליטה  אלא 
סוציאל־ במשטר  הצורך  על  דגש  וכו'. 
משטר  יותר,  אף  טוב  או  חזק  דמוקרטי 
השוויון,  בעיית  את  יפתור  סוציאליסטי, 
בעיקר כשמדובר בקולקטיב של פליטים. 
חלשה  למדינה  ששאיפה  היא  דעתי 
בעידננו של חברה קפיטליסטית דורסנית, 
אינה התשובה. הצורך הוא במדינה חזקה 

שתוכל להגן על אזרחיה.
)נדא מתא(

שבכתיבת  המדומיינת,  האחדות   .50
ה"אנחנו" אתם עצמכן ממשיכים ומבנות.

)תומר גרדי(

52. העגלה לפני הסוסים? ואיזוהי המדינה 
המצב  אל  להגיע  ולכן  לכם  שתאפשר 

הדמוגרפי החדש הזה?
)סמי שלום שטרית(

53. הנה מה טוב ומה נעים, לה לה לה; לה 
לה לה; לה לה לה.
)סמי שלום שטרית(

עם  ניו־אייג'  של  שילוב  54.אוווףףף. 
פסיכולוגיסטיקה חברתית.

)תומר גרדי(
ריבונות  על  אלא  ריבונות  על  לא   .55
בלעדית. יהודים עדיין יהיו אזרחי ותושבי 
שתסתיים  אולי,  התכוונתם,  המדינה. 

העליונות היהודית.
)מייק כגן(

שאתן  כפי  "קהילת־מדינה",  המושג   .51
זהות משותפת  מגדירות אותו כאן, מניח 
המכוננת  לאומית)  או  דתית  (תרבותית, 
את הקהילה וקובעת את מהותה. הקהילות 
רוטטת,  ברשת  לזו  זו  קשורות  אמנם 
פעם  בכל  היחסים  מוגדרים  בתוכה 
נותרת  כשלעצמה  הקהילה  אך  מחדש, 
ניתוק  לדעתי,  היטב.  ומוגדרת  סגורה 
המשותף,  הגאוגרפי  מהמרחב  האזרחות 
מסוים  במובן  משתתף  שהצעתן,  כפי 
בתהליך סגירה זה. ניתוק מושג האזרחות 
אחרת  סגורה  זהות  מכל  או  מה"לאום" 
המרחב.  אל  בהחזרתו  דווקא  יתאפשר 
של  הפעולות  מתוך  תכונן  האזרחות 
אנשים יחד במרחב גאוגרפי משותף, תוך 
היא  כזה  באופן  המשותף.  לעניין  דאגה 
יחד,  החיים  של  ההסדרה  תנועת  תהיה 
של  לקיומה  המשותפת  הדאגה  גם  אך 
ביטול  כמובן  אלו  בדברים  אין  התנועה. 
האפשרות של קבוצות מסוימות להתקבץ, 
את  לקבוע  עין.  להרף  או  ממושך  לזמן 
תוכניות הלימוד ואת מסגרות הלימוד בהן 
עובדים,  ארגוני  להקים  ילדיהן,  ישתתפו 
מוסדות תרבות ולהותיר סימנים ייחודיים 

במרחב.
)ליאת בריקס-אתגר(

* אופן ההסתכלות שלי על רעיון השיבה 
שונה קצת מזה שמשתקף במסמך שלכן, 
לבין  פרויקט השיבה  בין  בקשר הסיבתי 
פרויקט כינונה של מדינה דמוקרטית רב־
תרבותית בין הירדן לים. אצלכם, שיבת 
הפליטים עומדת כמטרה בפני עצמה אשר 
את  ייאלץ  למעשה,  או  יאפשר,  מימושה 
מחדש  הגדרתו  ואת  הציונות  של  סופה 
של האופי החוקתי והמוסדי של המדינה. 
חייב  המשטר  של  אופיו  שינוי  לדעתי, 
השיבה,  של  בפועל  מימוש  לפני  להגיע 
או בניסוח אחר, השיבה יכולה להתממש 
מדינה  של  לכינונה  יוצא  כפועל  רק 
כמה  אמנה  אני  להפך.  ולא  לא־ציונית, 
השיבה  ידיעתי  למיטב  א:  לכך:  סיבות 
בהיסטוריה  היחידה  היא  הפלסטינית 
את  יהפוך  ציון(שמימושה  שיבת  )למעט 
המצויות  קבוצות  בין  הדמוגרפי  המאזן 
בקונפליקט אלים, ולכן הקבוצה ששולטת 
בהווה לא תוותר על מעמדה אלא אם כן 
חבריה ידעו מראש אילו הגנות חוקתיות 
את  כשיאבדו  לרשותם  ומוסדיותיעמדו 
הרוב. לא ברור איזה מעמד יהיה ל"חוקת 
שותפים  יהיו  ומי  שהזכרתם,  המינימום" 
לניסוח שלה. ב: זה רק הוגן שכשיעמדו 
לשוב  האם  הבחירה  בנקודת  הפליטים 
לפלסטין או לא הם יוכלו כבר לדעת לאיזו 
מין מדינה הם חוזרים. ג: כמו שציינתם, 
תהיה  שיבתם  אחרי  שמיד  בתקופה 
אוכלוסיית הפליטים החוזרים אוכלוסיית 
ומנוכרת  זרה  רבה  שבמידה  מהגרים, 
למקום ולחברה אליה הם מצטרפים. קשה 
לי להעריך עד כמה הם יהיו נכונים לבצע 
לשוב  שזכותם  לאחר  חוקתיות  פשרות 
בקלות  לדמיין  יכול  אני  מומשה.  כבר 
השיבה  למימוש  האפשרות  איך  יותר 
מהווה תמריץ לביצוע הפשרות הנדרשות 
בשלב הדיונים על חוקה חדשה. אי אפשר 
המעבר  יתבצע  בדיוק  כיצד  לחזות  הרי 
אני  אבל  חדש,  לסדר  הקיים  מהסדר 
מעריך שיש יותר סיכוי לתהליך הדרגתי 
חוקתית- רפורמה  למשל,  שיכלול, 

אלא  בעיניי,  חן  מוצא  הזה  הרעיון   .39
זמן  במסגרת  אותו  מציע  הייתי  שלא 
ימנע  שככזה  מאחר  מוגבלת,  בלתי 
לשלוט  מישראל  אפשרות  הזה  העיקרון 
אפשר  אולי  אליה.  מהגרים  בכניסת 
תהיה  הפליטים  שלכל  להציע  זאת  תחת 
לחיות  לשוב  רצונם  אם  לבחור  זכות 
שידחו  אחרים,  עבור  )ישראל(.  בביתם 
אפשר  ישראלית,  אזרחות  של  קבלה 
עולי־ ויזת  מעין  על  לחשוב  אולי 
בערב  שמנפיקים  לאלו  בדומה  רגל, 
וההג'רה. החג'  לרגל  לעולים  הסעודית 

)מייק כגן(

41. שאלתי את ִאמי פעם (אנחנו יושבנו 
במקום  אילו  קורה  היה  מה  באשדוד) 
היו  לאשדוד  שהובאו  הרוסים  אלף  מאה 
ומקימים  פלסטינים  אלף  מאה  מגיעים 
מחדש את איסדוד? בניגוד לי ולכם, היא 
כמובן גדלה וחיה עם ערבים כשכנים לכל 
הפחדים  את  קצת  שקילפתי  אחרי  דבר. 
להתפוצץ  יום  כל  יבואו  אם  מה  )"אבל 
עלינו באשדוד?"(, היא אמרה שזה יכול 
להיות נחמד, אם הממשלה תסכים כמובן. 
המדינה,  כלומר  הממשלה,  ־  העניין  וזה 

כלומר הפרויקט הקולוניאלי הציוני.
)סמי שלום שטרית(

40. יפה! )הלל כהן(

במילה,  רק  זה  את  מזכירות  אתם   .42
אבל את המתח בין אקולוגיה לשיבה לא 
פשוט לפתור. לפני מאה שנה חיו בערך 
שבין  האדמה  פיסת  על  אדם  בני  מיליון 
הירדן לים התיכון, היום כמה יש? בערך 
ניגוד  עשרה, נדמה לי, לפני השיבה. יש 
הירוקים  השטחים  שימור  בין  אינטרסים 
והמלט  הבטון  שלמת  שאנשי  המועטים 

השאירו כאן, לבין
רעיון בנייתם מחדש של כפרים הרוסים 
בנו  טרם  שעליהם  במקומות  דווקא 

שכונות וילות אדומות רעפים על
מגרשי חצי דונם.

)תומר גרדי(

בעיית  על  לחשוב  נכון  לא  לדעתי   .43
הפליטים כבעיה שצריכה ויכולה להפתר 
אני  ופלסטינים.  ישראלים  על־ידי  רק 
בנושא  אקדמי  לדיון  כאן  אכנס  לא 
למרות  ההיסטורית,  האחריות  מושג 
גם  ומורכב  חשוב  דיון  הוא  שלדעתי 
ברמה  וגם  הכללית  התאורטית  ברמה 
אבל  הפלסטיני,  המקרה  של  הקונקרטית 
כזכות  השיבה  לזכות  שנתתן  בניסוח  די 
גם ליישוב מחדש במקום המושב הנוכחי 
כדי  שלישית  במדינה  או  הפליטים  של 
בין־ במחויבות  הכרח  שקיים  להבין 
אנחנו  יוסכם.  שעליו  לפתרון  לאומית 
של  גרושים  לראות  רוצים  לא  הרי 
אוכלוסייה  פלסטינית מלבנון או ממדינות 
לשוב.  הזכות  לה  שניתנת  ברגע  המפרץ 
לפרויקט  שיידרש  העצום  המימון  גם 
מקומות  יצירת  בנייה,  )פיצויים,  הזה 
ממדינות  להגיע  חייב  וכו'(  תעסוקה, 
אחרת  בין־לאומיים,  ומתורמים  האזור 
הוא עלול למוטט את הכלכלה על ראשם 
תהליך  בנוסף,  כאן.  שיחיו  כלמי  של 
צריך  במסמך  שתארתן  והלימוד  החינוך 
להתקיים לא רק בקרב ישראלים־יהודים 
הפגנת  כולו.  באזור  אלא  ופלסטינים 
נכונות כלל ערבית ואסלאמית לנוכחותה 
של קבוצה ישראלית־יהודית במרחב היא 
להשתכנע  ישראלים  של  לנכונות  תנאי 
כקהילה  קיומם  את  לשמר  יכולים  שהם 
ברזל  כיפות  בלי  גם  משגשגת  תרבותית 

למיניהן.
)יוני אשפר(

אבל לא רק. כלומר: ברור שכדי שהמהלך 
תודעתי  בשינוי  צורך  יש  יתממש  הזה 
רק  לא  )המעוגן  הפלסטיני  בצד  עמוק 
בצורך האנושי שלנו לחיות אלא גם בחוק 
 194 בהחלטה  התנאי  קרי  הבין־לאומי, 
על־פיו הפליטים השבים יחיו בשלום עם 
מהתייחסות  הימנעות  היהודים(.  שכניהם 
לנקודה זו, שהיא מכשול לשיבה לא פחות 
מאשר מדיניות ממשלות ישראל, מחלישה 

את המאמר
כולו. יותר מזה: גם אלו מבינינו שמוכנים 
לחיות בשוויון מלא עם הפלסטינים, וגם 
יחסית  אלו שהרגש הלאומי שלהם חלש 
לשיבת  להסכים  יכולים  היו  אולי  )ולכן 
להניח  לעצמי  מרשה  ואני  ־  הפליטים( 
שגם אתם, הכותבים ־ לא יכולים לוותר 
מעלה  ממנו  ההתעלמות  הזה.  התנאי  על 
רק  להתמקד  מעדיפים  שאתם  חשש 

בכשלים
אני  הערביים.  באלו  ולא  "הציוניים" 
כלפי  עיניים  שעצימת  סבור  כשלעצמי 
נקודות  גם  יש  שגויה.  ־  אלו  או  אלו 
לכך  תביא  הפליטים  שיבת  נוספות: 
שהארץ תאבד את כל השטחים הפתוחים 
נקודה  אלא  ־  נגד  טיעון  לא  זהו  שלה. 

הדורשת התייחסות.
וכן שהפלסטינים אזרחי ישראל יהיו אלו 

שיינזקו מכך אולי יותר מכולם ־
וגם מכך אין להתעלם. אבל אלו הערות 

מסדר שני. על כל פנים ־ יישר כח.
)הלל כהן(

חברה  של  מודל  לפרוס  עמוד  במסגרת 
במבנה  לגמרי  שונה  צודקת,  עתידית 
מהחברה הקיימת. האם זו הסיבה להחזרת 
הפליטים, כדי שיהפכו מנוף לבניית חברה 
אחרת? ואם לא תיבנה חברה אחרת, אין 
שני  של  ערבוב  כאן  יש  אותם?  להחזיר 
גן  של  והתוספת  לגמרי,  שונים  דברים 
העתידית  החברה  של  אדמות  עלי  העדן 
מציעות  עליו  עדן  גן  אותו  )במקום 
פוגעת  לוותר(  לפלסטינים  המחברות 

מאוד במטרה של המאמר.
)צ'רלס קיימן(

יוצע  מכן  לאחר  ישראל;  בתוך  אזרחית 
לתושבי השטחים לבחור במשאל־עם אם 
להצטרף למדינה כאזרחים שווים, ולבסוף 
שאר  עם  ביחד  תנסח  המאוחדת  המדינה 
הבין־לאומיים  והמוסדות  האזור  מדינות 

תוכנית מוסדרת של שיבת פליטים.
)יוני אשפר(

אבל  אחת.  מדינה  של  במקרה  נכון   .56
אולי אפשר לציין שיהודים עדיין יהוו 

רוב באזורים מסוימים.
)מייק כגן(

לפרוק  קוראים  אתן  שוב.  זה  הנה   .57
יוצרים  בעת  ובה  המדומיינת  האחדות 
כזה  מיתוס  מין  היא  ישראל  ארץ  אותה. 
בחברה  פריבילגית  קבוצה  עבור  רק 

הישראלית.
)תומר גרדי(

לכלול  שיש  היא  דעתי  כך  58.בשל 
בתהליך הפיוס 1. תהליך שבו פלסטינים 
ילמדו היסטוריה יהודית, כך שבעוד שלא 
מחילה  או  לציונות  הצדקה  בכך  יהיה 
התנועה  את  להבין  ניתן  יהיה  עליה, 
העם  של  ִסבלו  של  בהקשר  הציונית 
אז  אפשר  יהיה  הציונות  את  היהודי. 
להבין כשגיאה מוסרית של עם בטראומה. 
הכרה  יכלול  שהפיוס  לדעתי  חשוב   .2
בעוולות ששני הצדדים עוללו אלה לאלה. 
האשם  את  יטו  אי־הצדק  שמאזני  בעוד 
לצד הישראלי יותר מלצד הפלסטיני, יהי 
עדיין חשוב להכיר בכך שגם הפלסטינים 

לא תמיד התנהגו כמלאכים.
)מייק כגן(

מאוד  בעייתית  הזאת  59.הקביעה 
נעשה  אומרות?  אתם  מה  ומקוממת. 
ניסיון, שסכנותיו לא ממש פותחו בטקסט 
הזה אבל קיימות, ואינן רק יציר דמיונם 
הניסיון  ייכשל  ואם  חרדים;  אנשים  של 
הדרכון  עם  אלה  מפה  יתחפפו  הזה, 

לתאר  שהתחלתן  הפוליטי  המודל   *
המחשבה  לכיוון  שותף  אני  מעניין.  הוא 
ומתן  הכח  ביזור  מודל של  הזה שמחפש 
ולקהילה.  לפרט  מקסימלית  אוטונומיה 

אתן מציעות הפרדה בין ממשל שעוסק
החברה   של  ה"ניטרליים"  בצדדים 
)כבישים, רמזורים, תשתיות וכו'(שינוהלו 
על־ידי היררכיה טריטורילית של מוסדות 
עירייה,  מקומית,  מועצה  )מדינה,  ממשל 
שנוגעים  צדדים  וכד'(לבין  שכונה,  ועד 
לתרבות, דת, וזהות שיהיו תחת סמכותם 
שהחברות  א־טריטוריליים  מוסדות  של 
אזרח  כל  כלומר  וולונטרית,  היא  בהם 
להיות  מעוניין  הוא  רשות  באיזו  בוחר 
חבר. יש כאן הרבה פוטנציאל, אבל הרבה 
בעיות שצריך לחשוב עליהן. למשל, האם 

באמת עלי לבחור קהילת־מדינה
הזהויות  מכלול  את  שתשקף  אחת 
יש  בהכרח  האם  שלי?  והאינטרסים 
הדת  או  מדבר  שאני  השפה  בין  קשר 
בהם  מאמין  שאני  לערכים  מקיים  שאני 
או  מעמד  במסגרת  שלי  לאינטרסים  או 
כן,  קבוצה מקצועית מסוימת? האם, אם 
קהילות־ במספר  חבר  להיות  יכול  אני 
לשנייה  מאחת  לעבור  או  שונות,  מדינה 
כאוות נפשי? מה עושים כשקיימת סתירה 
בין חוקים אזרחיים של קהילה אחת בה 

אני חבר לשנייה?
מקבילות  ממשל  רשויות  בין  חפיפה 
יוצרת סתירות ומתחים, למשל אם הייתי 
יכול להיות כפוף לשתי רשויות מקומיות 
בו זמנית. לכן הכיוון שאני, שוב בתפקיד 
הוא  לאמץ  נוטה  הקפיטליסט,  הליברל 
מעגלי  שלושת  בין  איזון  שמחפש  זה 
האזרחית,  החברה  המדינה,  ־  החברה 
המעגלים  שלושת  בין  החופשי.  והשוק 
פיקוח  יחסי  וגם  הדדיים  תלות  יחסי  יש 
לא  כן,  אם  קהילתית,  התאגדות  ובקרה. 
של  החיים  תחומי  כל  את  להקיף  חייבת 
ליישום  ממוקדת  להיות  אלא  הקהילה 
ספציפי כלשהו והיא מתבצעת על התפר 
בין שלושת המעגלים. כך אני יכול להיות 
חבר בקהילה של האיגוד המקצועי שלי, 
שהקימה  הורים  קבוצת  של  בקהילה 
פוליטית,  במפלגה  לילדיהם,  ספר  בית 
חפיפה  בהכרח  כשאין  וכו',  בית,  בוועד 
עוסקת  אחת  וכל  השונות  הקהילות  בין 
משפט,  בנושא  גם  שונים.  ענין  בתחומי 
או  בוררות  לבקש  רשאי  אני  היום  כבר 
גישור מחוץ לכותלי בית המשפט במידה 
לא  ולכן  השני  הצד  על  מוסכם  והבורר 
שמופנות  אזרחיות  תביעות  לדמיין  קשה 
בטורקיה  לשריעה.  או  רבני  דין  לבית 
יש היום פיצול שכזה בין מערכת משפט 
שאני  החילוני  האזרחי  לחוק  אסלאמית 
לא יודע עליו מספיק אבל הוא יכול אולי 
עוד  שיש  הוא  שבטוח  מה  משהו.  ללמד 
יצירתית  חשיבה  עבודת  מאוד  הרבה 
שחייבת להתבצע בנושא, אבל אני כמובן 
הרעיון  של  פיתוח  לשמוע  סקרן  אהיה 
כאן  שתארתי  שמה  להיות  יכול  שלכן. 
אני  אז  אליו,  הוא בערך מה שהתכוונתן 

מתנצל על חוסר ההבנה.
התחום  בנושא.  אחרונה  הערה  עוד  רק 
שבעיניי הכי מאתגר למודל מבוזר בכלל 
ולמקרה שלנו בפרט הוא תחום סמכויות 
המשאבים  וחלוקת  הבנייה,  התכנון, 

שרשמתי  הספציפיות  להערות  מעבר   *
כללית  אחת  כאן  להעיר  רוצה  אני  כאן 
שלכם  הטקסט  את  כשקראתי  יותר. 

חשבתי על הנאורות, ועד כמה הטקסט
הזה שלכם מחד מתבסס כולו על תפיסות 
מתעלם  ומאידך  הנאורות,  של  עולם 
השנים.  שלאורך  הנאורות  מביקורת 

כאילו לא ישבו לפני כבר יותר
והורקהיימר  אדורנו  שנה  משישים 
מגרמניה  נסו  אליה  הברית  בארצות 
של  סכנותיה  את  וניסחו  הנאצית, 
לבין מה שִאפשר  בינה  והקשר  הנאורות 
והנאורות  והגולג;  הריכוז  מחנה  את 
הקשורה למודרנה, שאת הביקורות עליה, 
שאותן אני יודע שקראתן, נראה שהדרתן 
של  כפרויקט  והציונות  הזה;  מהטקסט 
נראה  עליה  הביקורת  שאת  המודרנה, 
לתנועה  ספציפית  כביקורת  רק  שהבנתן 

זו, ולא לביקורת

לגרום  שעשויים  האסונות  על  כללית 
התכנון  של  באוטונומיה  שמאמינים  אלה 
הטקסט  את  שקראתי  אחרי  הרציונלי. 
הזה  הגיליון  את  לסיים  חשבתי  שלכן 
של סדק לא בטקסט שלכם, אלא לפרסם 
שפורסם  אחרי  שנים  עשר  מחדש, 
בשארה  עזמי  של  מאמרו  את  לראשונה, 
להוצאת  פניתי  נאורות?".  מהי  "ובכן, 
לאישור  בבקשה  המאוחד  הקיבוץ 
אישורם  את  התנו  ששם  אלא  לפרסמו, 

באישורו של עזמי בשארה. את אישורו
אפרסם  לא  לכן  להשיג.  הצלחתי  לא 
אלא  במלואה,  בשארה  של  המסה  את 
של  "הביקורת  ממנה:  בציטוט  אסתפק 
את  במיוחד  הדגישה  העשרים  המאה 
של  האירופית  הנאורות  של  גבולותיה 
מגבלותיה.  ואת  השמונה־עשרה  המאה 
היסודות הדכאניים  על  זו עמדה  ביקורת 
בהיבטים  או  הנאורות,  בעקרון  הטמונים 
מודעים  אנו  למשל,  כך,  שלו.  שונים 
של  האוטונומיות  שעקרון  לעובדה 
היה מבוסס על התייחסות אל  הסובייקט 
הגבר  של  הקריטריונים  על־פי  האדם 
האירופאי, תוך הרחקה של כל מי שאיננו 
עומד בקטגוריות אלה. מבחינה זו שימרה 
שהתפתחה  האדם  תפיסת  את  הנאורות 
באירופה מאז המאה ה־ 16 , עם ראשית 
את  הכפיפה  ואשר  הקולוניאלי,  העידן 
האירופיות  למושג  ה"אנושות"  מושג 
הנוצרית.  באותו ֶהקשר גם נבחן הקשר 
בין הנאורות ובין הגזענות המודרנית. גם 
של  מסוים  סוג  להכתיב  שהמגמה  למדנו 
רציונליות, הגורם להפיכת הטבע ולאחר 
לאוביקט  וחירותו  והאדם  החברה  מכן 

ואת התבונה
מקס  על־ידי  הוגדר  ואשר  בלבד,  לכלי 
אינסטרומנטלית',  כ'תבונה  הורקהיימר 
המודעות  אסון.  הרות  לתוצאות  הוביל 
להשתתפות  תנאי  היא  זו  לביקורת 
אין  אבל  זה,  מודרני  בפרויקט  עכשווית 
הנחות  של  הערך  לביטול  מובילה  היא 
אלא  המודרנית,  הנאורות  של  היסוד 
הביקורת  מתוך  אליהן  להתייחס  לצורך 

עכשווית".
)תומר גרדי(

באוניברסיטאות,  הקשרים  או  האירופי 
אלה  ישלמו  המחיר  ואת  בבורסאות, 
שנתקעים כאן. כלומר בעצם הניסיון הזה 

הוא על חשבונם.
)תומר גרדי(
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ובכך לבטל את "זכות השיבה" כעיקרון 
כמה  זאת,  בכל  עצמו.  בפני  העומד 
המחברים:  שמציעים  התהליך  על  מילים 
וכל  מותנה,  תהליך  מציעים  המחברים 
התניה לתהליך טבעי ־ וכך אני רואה את 
השיבה ־ היא בעיניי בלתי רצויה, בלשון 
השיבה  את  מתנים  המחברים  המעטה. 
פלסטין  על  "ויתור  כגון  תנאים  במספר 
הבחירה  זכות  הגבלת  המיתולוגית", 

והרצון של הרוב
הפלסטיני שייווצר בארץ לאחר השיבה, 
פשעי  כל  על  מחילה  של  במובן  פיוס 
הפלסטיני,  העם  נגד  שבוצעו  המלחמה 
חסרה  נוספים.  ותנאים  בשלבים,  שיבה 
התושבים  של  מעמדם  בדבר  השאלה  לי 

המקוריים של
שגורשו  ואלה  וצאצאיהם,   1948 שנת 
העות'מני  השלטון  על־ידי  לכן  קודם 
ועל־ידי המנדט הבריטי ־ יהודים וערבים. 
האם מעמדם יהיה שווה למעמד "העולים 
וה"וויתור"  הפינוי  בסוגיית  החדשים" 
שמדינת  פלסטיניות  ואדמות  נכסים  על 
עלייתם  לאחר  להם  העניקה  ישראל 
לארץ? האם גם לגבי אותם "עולים" יחול 
מהבית  בכח  יפונה  לא  איש  לפיו  התנאי 
המחברים  על־ידי  המוצע  חי,  הוא  שבו 
העתידית?  החוקה  של  היסודות  כאחד 
של  למעמדם  מתייחסים  אינם  המחברים 
"עולים חדשים", בהשוואה למעמדם של 
אותם  הם  אלה  הפלסטינים.  הפליטים 
במשך  דִרבנה  ישראל  שמדינת  "עולים" 
יזום  כצעד  לארץ  לעלות  השנים  כל 
הדמוגרפית".  "הבעיה  לפתרון  מִצדה 
וסביר  משרטטים,  שהמחברים  כפי 
יהיה, תהליך השיבה  להניח שכפי שאכן 
יתבצע מן הסתם בשלבים, וייקח זמן מה 
להסכמות  להגיע  צריך  כן  על  להשלימו. 
המדינה  מוסדות  של  מעמדם  לגבי  גם 
הקיימים, אם בכלל יישארו, במהלך שלב 
השיבה  תהליך  התחלת  שבין  הביניים 
לסיומו. יש לדון בשאלה תחת איזה ישות 

או שלטון הוא יתבצע.
תהליך החשיבה, התכנון והביצוע חייבים 
להתנהל במשותף, וכל צד שינסה "להכין 
את הקרקע" מבחינתו, באמצעות קביעת 
ואת  הרצון  את  יבטל  ותנאים,  עובדות 
חשוב  השני.  הצד  של  הבחירה  זכות 
בתהליך  השוויון  עקרון  על  לשמור 
שיתנהלו  המשותפים  החיים  וביישום 
מראש  לשלול  הניסיון  שתקום.  במדינה 
את הזכות מהרוב לקבוע את עתידו, תוך 
שמירה על זכויות המיעוט, ינציח בעיניי 
את הסכסוך הערבי-יהודי, גם עם שובם 
לא  כן  על  הפלסטינים.  הפליטים  של 
ומשלטון  מלא  זכויות  משווין  מנוס  יהיה 
הרוב,  של  מסורס"  "בלתי  דמוקרטי 
בצורה  מציעים  שהמחברים  למה  בניגוד 

של מדינת קהילות.
)קוצאי גנאיים(

מציעים  הם  זה  לצד  אפשרית.  ובליעתו 
ליהודים

"כל  שבה  חלשה"  "מדינה  הממתק:  את 
קהילה תהיה שקולה למדינה במובן הזה 
תרבותית  מערכת  לקיים  תוכל  שהיא 
וחברתית משלה. )...( האזרחות בכל אחת 

מהקהילות-מדינה תהיה מנותקת
מהמקום הגאוגרפי של האזרחים בה. )...( 
הניתוק של האזרחות מהלאום באמצעות 
את  תאפשר  מרובות  קהילות־מדינה 
יצירתן של קהילות אחרות, שלא יוגדרו 
מנסים  כך  הלאומיות".  קטגוריית  דרך 
רבותיי  דאגה,  אל  להרגיע:  המחברים 
את  "לטרוף  לערבים  ניתן  לא  היהודים! 
השיבה.  זכות  מימוש  לאחר  הקלפים" 
במדינה שתקום, הערבים לא יהיו ערבים 
ישלטו  ולא  רוב  יהיו  לא  הם  ולפיכך 
במדינה ־ ובוודאי שלא ישלטו ביהודים. 
המדינה תהיה אוסף של קהילות במנותק 
מהלאום ומהמיקום הגאוגרפי של כל אחת 
תהיה  מהן  ואחת  אחת  ולכל  מהקהילות, 

אוטונומיה תרבותית וחברתית משלה.
כך הערבי, ומן הסתם גם היהודי, לא יוכל 
להיות ערבי. חקלאי או אמן וכולי כן, אך 
והעדר  העיקרון,  הוא  הפתרון  ערבי.  לא 

פתרון אינו מבטל את העיקרון.
פלסטין  על אדמות  ישראל  מדינת  הקמת 
בתמיכה  היהודים,  פתרון שמצאו   היתה 
של מדינות אחרות, לרדיפה רבת השנים 
זה  פתרון  ב"גלות".  סבלו  הם  שממנה 
ליהודים עדיפות על האדמות  אינו מקנה 
לאחר  ואף   1948 ב־  מהערבים  שנגזלו 
מכן. לצורך קידום הפתרון, העיקרון הוא 
היהודי  העם  זכות  בין  השוויון  השוויון. 
הפלסטיני  העם  זכות  לבין  בארץ  לחיות 
לחיות באותה ארץ, בשוויון זכויות מלא. 
להתאחד  צריכים  כולו  והעולם  היהודים 
לא  נוספת  ששואה  כדי  תמיד  ולפעול 
עם  לכל  ולא  היהודי  לעם  לא  תהיה, 
עם  כל  בני  או  שיהודים,  מנת  על  אחר; 
ושכל  נרדפים  עצמם  ימצאו  לא  אחר, 
חורין  כבן  לחיות  זכותו  את  יממש  אדם 
צריכים  היהודים  העיקרון.  זה  ובכבוד. 
הזו,  הנפשית  מהטראומה  להתנתק 
שמא  מהחשש  לפחות,  הנוכחי  בהקשר 
שואה חלילה תחזור או שמא עם כזה או 
לא  או  לגרשם  או  להכחידם  ירצה  אחר 
לרצותם. ואם אין היהודים מסוגלים לכך, 
ראוי לפחות שלא יידרש העם הפלסטיני 
הבלתי  הטראומה  של  המחיר  את  לשלם 
פתורה. סיכומו של דבר, המחברים מנסים 
לשרטט את תהליך השיבה של הפליטים 
אפשרי  שזה  להראות  כדי  הפלסטינים 
שכאשר  לומר  וכדי  אחרת,  או  זו  בדרך 
זו תתממש, לא בהכרח יהיה המצב נורא 
כל כך עבור היהודים. אלה שטוענים שזה 
בלתי אפשרי הם אלה שלא רוצים לקבל 
העם  השיבה של  זכות  את  העיקרון,  את 
על  לדבר  צריך  לדעתי  איתם  הפלסטיני. 
העיקרון ולא על הפתרון. אלה שמקבלים 
מעטים  הם  ולצערי  השיבה,  זכות  את 

מאוד מבין
היהודים, לא כל כך מוטרדים מהתהליך, 
מוטרדים  להיות  יכולים  חלקם  כי  אם 
לשרטט  מנסים  המחברים  כך  מהתוצאה. 
מעניין  פחות  שהוא  השיבה,  תהליך  את 
כאמור, ובמקביל להציע דרכים להתמודד 
עם התוצאה של מימוש זכות השיבה, כדי 
להרגיע את המתנגדים לה מתוך חשש או 
מהפחד  בעיקר,  הנובע,  העתיד,  מן  פחד 
המחברים  בכך,  העבר.  של  ומהטראומה 
עיקרון  הפתרון  לצורך  להמציא  מנסים 
לשיבה",  וכן  השיבה,  לזכות  "לא  של 

נושאים  אלה  אנרגיה...(.  מים,  )קרקע, 
וצריך  נמוכות  לרמות  להוריד  שקשה 
מדיניות  שימנעו  מנגנונים  על  לחשוב 

מפלה מצד מוסדות המדינה בהם.
)יוני אשפר(

ואתחיל  רב,  בעיון  המסמך  את  קראתי 
בכך שהוא מסמך מעניין ושווה התייחסות 
מסמך  קורא  כשאני  לפעמים  ותגובה. 
רחוק  כך  כל  שהוא  מרגיש  אני  כלשהו 
לא  מגמתי, שאני  כך  כל  או שהוא  ממני 
יודע מאיפה להתחיל ומה לומר מרוב מה 
שיש לי לומר, ואז אני מגיב בהינף יד או 
בהתעלמות. עם מסמך זה הרגשתי בנוח, 
ובעיקר הרגשתי שהוא ניסיון אמיתי - גם 
אם אולי בלתי מוצלח ־ להניח את נושא 
זכות השיבה על שולחן הדיונים ולהעלותו 
על סדר יומם של אלה שאמורים לקרוא 
את  לקחת  מעזים  אלה שבכלל  או  אותו, 
סדק ולקרוא דעה אחרת מזו שהיו רוצים 

לקרוא ולשמוע.
למופת  "ישראלי"  מסמך  הוא  המסמך 
למחסומים  היטב  מודעים  ומחבריו 
ומנסים  היהודי,  העם  של  הפסיכולוגיים 
מבחינתם,  מעשיים,  פתרונות  להציע 
על  להתגבר  יהיה  ניתן  שבעזרתם 
מחסומים אלה. אלא שכלים להתמודדות 
בזכות  וההכרה  הקבלה  מחסום  עם 
המחסום  הפלסטיני,  העם  של  השיבה 
הפסיכולוגי הקשה ביותר שממנו "סובל" 
ווהם  מציעים,  הם  אין  היהודי,  העם 
להתעמת  ולא  בצד  להניחו  מעדיפים 
נזכרתי  המסמך  את  כשקראתי  איתו. 
בשיטות שאותן נקטה אמא שלי כל פעם 
סירופ  תרופות  לשתות  כשסרבתי  מחדש 
למיניהן, כאשר סבלתי מחום או משיעול 
קטן.  ילד  בהיותי  כלשהי  מדלקת  או 
להבטיח  הוא  מצאה  שלי  שאמא  הפתרון 
שאשתה  ושלאחר  טעים,  שהסירופ  לי 
אותו אקבל ממתק. כך, בכל פעם שהיה לי 
חום או דלקת שתיתי את הסירופ וגיליתי 
מה שידעתי קודם: שהוא לא טעים. אבל 
לאחר  ובדיעבד,  היום  ממתק.  קיבלתי 
הצלחתי  ולא  אחת  מפעם  יותר  שניסיתי 
הוא  שהעיקרון  בנותיי  שתי  את  לשכנע 
ושעליהן  שלנו  הבריאות  על  לשמור 
כדי להחלים על אף  לשתות את הסירופ 
שהוא לא טעים, התחלתי לנקוט בשיטות 
על  איתן  לדבר  מנסה  לא  אני  אמי:  של 
העיקרון אלא ניגש ישר לפתרון. נדמה לי 
שמחברי המסמך אימצו את השיטות של 
להביא  יכולה  העיקרון  קבלת  שלי.  אמא 
לפתרון, וההפך אינו בהכרח נכון. השאלה 
המעשית, הפתרון, אינה מטרידה את העם 
הפלסטיני ולא את הפליטים הפלסטינים; 
מבחינתם, לעניות דעתי, העיקרון ־ ולאו 
דווקא הפתרון ־ הוא "מופתאח אלבית", 
אחד  שכל  אלבית  מופתאח  הבית.  מפתח 
הזה  היום  עצם  עד  מחזיק  מהם  ואחד 
יוריש  ושאותו  נמצא,  הוא  שבו  במקום 
הרגע  על  חולם  הוא  ולצאצאיו.  לילדיו 
שבו יוכל להכניס את המפתח לדלת הבית 
ולהיכנס בחזרה אל ביתו ־ גם אם הבית 

לא נמצא והדלת נעלמה.
"להגיע  רוצים  הפלסטינים  הפליטים 
לגשר", ושוב, היהודים יושבים ומתכננים 
איך לעבור אותו; ואם הם יגיעו למסקנה 
הגשר  את  לעבור  אי־אפשר  שמבחינתם 
שיישארו  ־  מדי  כבד  יהיה  שהמחיר  או 
יתקרבו  ושלא  במקומם  הפליטים 
אותו.  להרוס  יכולים  היהודים  כי  לגשר, 
שהסירופ  לנו  להראות  מנסים  המחברים 
הוא טעים, או לפחות הוא לא כל כך נורא 
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כנס זה, כמו שהשכילו מארגניו לקבוע, אינו 
עוסק בזכות השיבה אלא מניח אותה מראש 

כבסיס לדיון.
היערכות  ־  הכנס  ככותרת  הדיון  עיקר 
וניסוח  פלסטינים"  פליטים  שיבת  "לקראת 
חזונות".  פרקטיקות,  "אסטרטגיות,  של 
והדוברות,  הדוברים  ברשימת  להתבונן  די 

בקהל שהתקבץ כאן, בשביל להבין שלא
מדובר בשיחות בין נציגים מוסמכים של שני 
צדדים שנועדו להשיג הסכם על מימוש זכות 
השיבה. מדובר פה בשיחה אזרחית, שעוסקת 
במקביל  אך  מעשיים,  בעניינים  אמנם 
מבקשת לסמן אופק אוטופי ־ אופק שיפרוץ 
את גבולות השיח הפוליטי שמדינת הלאום 
באופן כללי ומדינת ישראל בפרט קובעות. 
תנאי לדיון כזה הוא יצירת מרחב שבו תביעת 
שלהם,  השיבה  זכות  למימוש  הפלסטינים 
והחלטות  הבינלאומי  החוק  לפי  המוכרת 
האו"ם )כולל אלה שישראל חתומה עליהן(, 
ובעברית,  בערבית  בפומבי,  להישמע  תוכל 
בגבולות מדינת ישראל. לחשוב את השיבה 
שנטלה  בעברית  מקום  לה  לייצר  בעברית, 
חלק בגרוש ובסרוב המתמשך לדון בשיבה, 
הדרכים  על  ומתן  משא  של  התחלה  היא 
למימוש זכות זו; יותר מכל זהו משא ומתן 
האזרחיות  של  הפוליטי  הדמיון  גבולות  על 
בדיון  חלק  ליטול  המבקשים  והאזרחים 
שלהם.  המשותפים  הפוליטיים  החיים  על 
"אזרחים"  במונח  שלי  שהשימוש  אבהיר 
אינו מתייחס ליחידים בעלי נתינות במדינה 

את  המהווים  היחידים  לכלל  אלא  מסוימת, 
של  באופיו  לדון  הרלוונטי  הפוליטי  הגוף 

המשטר שיקום עליהם.
הפרובלמטיזציה שאבקש לעשות לקטגוריה 
"בעיית הפליטים" תשמש אותי כדי לחשוב 
מחדש מיהו הגוף הפוליטי הרלוונטי שאמור 

להשתתף בדיון במשטר שבין הים לנהר.
אפתח בכמה שאלות:

־ האם מה שקרויה "בעיית הפליטים" היא 
הבעיה שבה צריך לדון, או האם היא רק 

האפקט שלה?
־ האם המסגרת המושגית של זכות השיבה 
היא הפתרון ל"בעיית הפליטים" והאם היא 

פתרון מספיק?
בעייתם  היא  הפליטים"  "בעיית  האם  ־ 
או שהיא  בלבד,  וצאצאיהם  הפליטים  של 
זוהי  והאם  פלסטינית,  כלל  בעיה  מבטאת 

בעיה פלסטינית בלבד?
ללא  פלסטינים  של  שיבה  תיתכן  האם  ־ 

שינוי משטרי?
הקמת  של  תוצר  היא  הפליטים"  "בעיית 
השטח  מן  בחלק  היהודית  הלאום  מדינת 
אלף   600  ( יהודי  מיעוט  בו  חיו  אז  שעד 
אדם(  בני  )900 אלף  ורוב ערבי  אדם(  בני 
תחת שלטון המנדט הבריטי. נדמה שלפחות 
ישראל  למדינת  שמייחסים  אלה  בקרב 
זה  תיאור  הפליטים",  ל"בעיית  אחריות 
"בעיית  אולם  יסודית.  עבודת  הנחת  הוא 
 ,  1947 ב־  כבר  להיווצר  הפליטים" החלה 
כלומר לפני הקמת מדינת ישראל, ולכן יש 

 המשטר נגד
הנשלטים

אריאלה אזולאי

להימנע  כדי  הזו  הקביעה  את  לסייג  מקום 
מלשכפל את הקפיצה הלא מורגשת מתיאור 
של  הקשר  בתוך  הפלסטינים  הפליטים 
יחסים קולוניאליים, לתיאורם בתוך הקשר 
של יחסים אתניים לאומיים שהקמת מדינה  
מאז  שלהם.  הכרחית  תוצאה  היתה  יהודית 
קמה מדינת ישראל, נכבשה העברית על־ידי 
הקפיצה הזו; זוהי קפיצה המאפשרת לשמר 
את גבולות השיח הפוליטי בישראל במסגרת 
הקמת  את  שהופכת  טלאולוגית,  היסטוריה 

מדינת לאום ליהודים למובן מאליו.
לתאר  אפוא  יש  הפליטים"  "בעיית  את 
קולוניאליים:  יחסים  של  כתוצר  כל  קודם 
חבלי  על  הציונית  התנועה  השתלטות 
והשלטת  פלסטינים,  על־ידי  שיושבו  ארץ 
היחסים  מכלול  על  האתנו־לאומי  הנרטיב 
יהודים  בין  כאן  ששררו  ההטרוגניים 
צריך  הזה  התיאור  את  גם  אולם  וערבים. 
לסייג מעט, שכן היחסים הקולוניאליים הם 
אולם  הפליטים,  סוגיית  של  ההקשר  אמנם 
התכוננות  של  תוצר  היא  הפליטים  בעיית 
הלגיטימציה  מנגנון  ושל  מסוים  משטר  של 
ביקש  שלו  הלגיטימציה  את  ִמיסד:  שהוא 
מהתושבים  ורק  אך  להשיג  החדש  המשטר 
היהודים, וכל יתר תושבי הארץ לא נחשבו 
סוכני  של  לדידם  הפך  קיומם  נספרו.  ולא 
המשטר לבעיה עוד לפני שהמשטר התכונן, 
ועוד לפני שהם נעשו לפליטים. נוכחותה של 
אוכלוסיה פלסטינית בכל רחבי הארץ ־ מה 
שכונה בפי ההנהגה הציונית "בעיית המיעוט 
הערבי", היתה הבעיה שהטרידה את הציונות 
מראשיתה.  קולוניאלית  לאומית  כתנועה 
היתה  לפליטים  הפלסטינים  של  הפיכתם 
אפוא הפתרון לבעיה זו, ולא הבעיה עצמה. 
במהלך  שנאמרו  שרתוק  משה  של  דבריו 
"טרנספר  על  הדיונים  סביב   '  48 מלחמת 
הבעיה,  את  בתמציתיות  מציגים  בדיעבד" 
ואת מה שנתפס בתור "הזדמנות" היסטורית 
בפנינו  שפותח  "ההזדמנות  אותה:  לפתור 
ובאופן  ולתמיד  אחת  לפתור  הנוכחי  המצב 
יסודי את הבעיה המציקה ביותר של המדינה 
הערבי[  המיעוט  בעיית  ]קרי:  היהודית 
 ]...[ שציפינו  מה  לכל  מעבר  לכת  מרחיקה 
הסיכוי  את  האפשר  ככל  לנצל  עלינו  הרי 
מהיר  באופן  ההיסטוריה  לנו  שזימנה 
ובלתי־צפוי כל כך".  ]בני מוריס, שמספרו 
בהערותיו  מכנה  שרתוק,  כאן  מצוטט 
"מיעוט",  הערבים  הארץ  תושבי  את 
מיעוט[. בגדר  אז  היו  לא  שכלל  אף  על 
ואחרים  שרתוק  דיברו  שעליו  "הפתרון" 
הערבים  הארץ  תושבי  הרחקת  כן  אם  היה 
כך  להקים,  ביקשו  אותה  המדינה  מגבולות 
של  הפוליטי  הגוף  בין  חפיפה  שתיווצר 
פעלה  שאותו  הפוטנציאליים  הנשלטים 
התושבים  לבין  לייצר,  הציונית  ההנהגה 

היושבים בארץ. העדר חפיפה זה הוא שעמד 
היהודית.  המדינה  חזון  למימוש  בדרכם 
אל  והכפויה  היזומה  הפלסטינים  תנועת 
מחוץ לגבולות הארץ, הופיעה כ"הזדמנות" 

שאפשרה את התוצאות הבאות:
1 . כינון של שלטון שלא נבחר מתוך כלל 
שונים  חלקים  מייצג  הוא  ואין  התושבים 
הפוליטי  הגוף  מתוך  נבחר  אלא  מתוכם, 
של הנשלטים שאת גבולותיו קבע השלטון 

עצמו באמצעים אלימים.
שוחרי  בקרב  לגיטימציה,  יצירת   .  2
שאינו  לשלטון  ומחוץ,  מבית  דמוקרטיה 
מייצג את התושבים של חבלי הארץ בהם 
כדי  מהם  גדול  חלק  הרחיק  ואשר  קם, 

לקום.
היתה  יכולה  האוכלוסייה שלא  . הרחקת   3
אתני  משטר  של  בלגיטימציה  להשתתף 

בדלני ובהצדקתו.
4 . הסתלקות של המדינה החדשה מאחריות 
תושבים שעל  המקומיים,  התושבים  כלפי 
אותם  סילקה  פוליטי  חזון  לממש  מנת 

מארצם והפכה אותם ל"בעיה".
5 . ביסוס בדיעבד של נרטיב היסטורי של 
צדדים  שני  בין  לאומי  אתני  קונפליקט 
של  הפיכתה  את  הצדיק  הנרטיב  עוינים. 
האוכלוסייה הילידית ללא־רלוונטית לחיים 
כעת  קבעו  גבולותיהם  שאת  הפוליטיים 

אלה שנעשו לרוב )היהודים(.

ִאפשרה  תלושה  ל"בעיה"  הפליטים  הפיכת 
הפלסטינים  הפליטים  של  קיומם  את  לנתק 
מהתנאים שהפכו אותם לפליטים: התכוננות 
אלימה של משטר חדש, שעל מנת להתכונן 
ולזכות בלגיטימציה הגלה למעלה מחמישים 
אחוז מהתושבים שעמדו בדרכו. כשממקמים 
בהקשר  הפליטים  בעיית  את  מחדש  כך 
שעל  הראשון  שהפיצול  מתברר  המשטרי, 
בסיסו התכונן המשטר ב־ 1948 היה פיצול 
שסולקו  לא־נשלטים  לבין  נשלטים  בין 
מתחומי הריבונות שהושגה בכוח. פיצול זה, 
הפלסטינים  ואת  לרוב  היהודים  את  שהפך 
של  הקמתה  את  רק  לא  ִאפשר  למיעוט, 
מדינה יהודית, כי אם את כינונו של משטר 
אי־ את  אזרחים.  נשלטיו  שכל  דמוקרטי 
ההסכמה של הנשלטים הלא־יהודים המעטים 
שלא גורשו לאופיו של המשטר החדש פתר 
וחקיקה.  צבאי  ממשל  באמצעות  השלטון 
)סעיף  והמשפט"  השלטון  סדרי  ב"פקודת 
תוקפו  פקיעת  עם   ,1948 ב־  שהוצאה  1א( 
ישראל,  מדינת  והקמת  הבריטי  המנדט  של 
מורכבת  הזמנית  המדינה  "מועצת  נכתב: 
בתוספת  בשמותיהם  הנקובים  מהאנשים 
תושבי  ערבים  של  נציגיהם  זו.  לפקודה 
ישותפו  ישראל  במדינת  המכירים  המדינה 
במועצת המדינה הזמנית כפי שיוחלט על־ידי 

גליון תרגומים מיוחד/
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המועצה; אי־השתתפותם במועצה לא תגרע 
מסמכותה". כך, מן ההתחלה, קבע השלטון 
בישראל  המשטר שתונהג  צורת  את  החדש 
־ כזו שאין הוא זקוק עבורה להסכמתם של 
בה  השלטון  חילופי  ואשר  הנשלטים,  כלל 
של  מספרם  מהם.  חלק  על־ידי  רק  יוכרעו 
כעת את תפיסת  הפלסטינים שנשארו תאם 

הערבים כמיעוט.
של  הלגיטימיות  חוסר  על  להתגבר  כדי 
עצמו  את  שזיהה  השלטון  נדרש  המשטר, 
עם המדינה ופעל בשמה למאבק אידאולוגי 

ואלים בשלוש חזיתות במשולב:
1. נגד אוכלוסיית הלא־אזרחים ־ לא־נשלטים 
לישראל(  מחוץ  הפליטים  מחנות  )תושבי 
הכיבוש(  משטר  תחת   1967 )מ־  ונשלטים 
כאחד. המדינה ניהלה ומנהלת מאבק אלים, 
האלימה  בהתנגדות  פשרות  וחסר  מתפרע 
למציאות  הלא־אזרחים  של  והלא־אלימה 
פליטים.  להיעשותם  שאחראית  המשטרית 
את התנגדותם ַמבנה המדינה כפעולות איבה 
)בשפה של שנות החמישים( ופעולות טרור 
על  ביטחוני  וכאיום  העכשווית(  )בשפה 
המדינה. כך יוצר המשטר את הזיהוי השקרי 
בין איום על המשך קיומו של המשטר ובין 
איום על המשך קיומה של המדינה. מאבקם 
כיבוש  של הפליטים החיים מ־ 1967 תחת 
ישראל,  מדינת  על־ידי  ונשלטים  ישראלי 
תושבי  עם  ביחד  הכיבוש  מאז  מתנהל 
מאבקה  פליטים.  בהכרח  שאינם  השטחים 
הכיבוש  למשטר  בהתנגדותם  המדינה  של 
אינו מבחין בין פליטים ללא פליטים בקרבם.
הלא־יהודים  האזרחים  אוכלוסיית  נגד   .2
אידאולוגי  מאבק  בעיקר  המדינה  מנהלת 
המשלב באופן תקופתי הפעלת כוח מתונה, 
לשני  קרוב  במשך  יחסית.  וזהירה  מדודה 
השלטון  פעל  צבאי,  ממשל  של  עשורים 
לדיכוי אפשרויות ההתארגנות הפוליטית של 
הפלסטינים שנשארו, ולהשתקת זיכרון הנכבה 
הציבורי. במרחב  ולפליטים  להם  המשותף 
היהודים  האזרחים  אוכלוסיית  נגד   .  3
אידאולוגי,  מאבק  בעיקר  השלטון  מנהל 
המציאות  לשימור  האזרחים  גיוס  שעיקרו 
מהגוף  חלק  שאינו  מי  כל  לפיה  המשטרית 
נחשב  אינו  המשטר  את  שמצדיק  הפוליטי 
ואינו נספר. המאבק כולל הלאמה גורפת הן 
)אידאולוגיים  השונים  המדינה  מנגנוני  של 
היהודים,  אזרחיה  של  כאחד(והן  ודכאניים 
הלאמה שנועדה לאפשר מגויסות מרבית של 
כך  המשטר.  לביסוס  היהודית  האוכלוסייה 
ממשיך המשטר לשכפל את חטא התכוננותו 
זכות  )סרוב  מתנגדיו  הרחקת  בסיס  על 
חסרי  בנשלטים  שליטה  לפליטים,  השיבה 
אזרחות והרחקה של אזרחים לא־יהודים מן 

השותפות בשלטון(.
כדי לקיים את המשטר לאורך זמן, מחויבים 

סוכניו לקיים בהתמדה את המאבק בשלושת 
כבר  מתנהל  אכן  והוא  כאחת,  החזיתות 
המדינה.  שהוקמה  מיום  שנה,  שישים 
הפסקת המאבק הזה פרושה קצו של המשטר 
מחיר  שמשלמת  האוכלוסייה  אותו.  שמנהל 
כלל  להשוואה  ובלתי־ניתן  וגבוה,  ישיר 
כמובן  היא  האחרות,  האוכלוסיות  לשתי 
נשלטים  של  הלא־אזרחית  האוכלוסייה 
המדינה  של  למאבק  אולם  ולא־נשלטים. 
זו, אלים ככל שיהיה, לא היה  באוכלוסייה 
גם  מתנהל  היה  לא  הוא  אם  להצליח  סיכוי 
על  מאבק  זהו  האחרות.  החזיתות  בשתי 
המשך קיומו של משטר לא־לגיטימי, שנצבע 
שאזרחים  לאומי  אתני  מאבק  של  בצבעיו 
לאומי.  מאבק  בתור  בו  משתתפים  יהודים 
את  לפתוח  בסרובו  דבק  המשטר  עוד  כל 
שעריו בפני תושבי הארץ שאותם הפך ללא־
נשלטים, בפני אלה שבהם הוא שולט מבלי 
לאזרחם, ובפני אזרחיו שאותם הוא מרחיק 
מצריך  שלו  הלגיטימיות  חוסר  מהשלטון, 

הסוואה, תעמולה, כלומר מאבק.
בחזית  המתנהל  המאבק  פרדוקסלי,  באופן 
האזרחים  אוכלוסיית  כנגד  השלישית, 
הנמוך  המחיר  את  המשלמים  היהודים 
של  בסרוב  המכריע  המאבק  הוא  ביותר, 
המדינה להתמודד עם בעיית הפליטים. בלב 
הלגיטימציה  חוסר  הסוואת  עומדת  המאבק 
בתור  והצגתה  ובהווה,  בעבר  המשטרית 
מימושו של חזון לאומי לגיטימי ־ "הקמת בית 
הסוואה  ישראל".  בארץ  היהודי  לעם  יהודי 
אינדוקטרינציה  באמצעות  מתאפשרת  זו 
דמוקרטית  כאזרחות  המוצגת  פוליטית, 
את  ומגייסת  החיים  תחומי  בכל  המופעלת 
צעיר  מגיל  המשטר  סוכני  להיות  האזרחים 
מאוד ־ במסווה של תרומה למדינה ולכלל. 
צביעת המאבק לשימור משטר לא־ לגיטימי 
במסגרת  והבנייתו  לאומיים,  בצבעים 
קונפליקט אתני־לאומי, הופכת את האזרחים 
זהו  מרצון.  המשטר  של  לנציגיו  המגויסים 
עשרות  במשך  הנערך  אידאולוגי  מאבק 
ממנו,  נקי  אין תחום שנותר  שנים, שכמעט 
היהודים  האזרחים  בקרב  ליצור  ושהצליח 
המרחב  ובין  למדינה,  המשטר  בין  זיהוי 
מרחב  לבין  חיים  הם  בו  הפגום  הפוליטי 
המתנהל  המאבק  ללא  כללי.  באופן  פוליטי 
הפומבי  במרחב  מופיעים  היו  הזו  בחזית 
במערומיהם העדר הלגיטימציה של המשטר, 
המתקיים ללא הסכמה של נשלטיו, והפשעים 
שהוא ממשיך לבצע כדי להמשיך ולהתקיים. 
משטר  של  כתוצרים  מופיעים  היו  הם 
שהאלימות המכוננת שלו לא הפכה לזיכרון 
יומיומי,  לעניין  נעשתה  אלא  העבר,  מן  מר 
לצורך קיומי. כך, כדי לבסס מדינה ומשטר 
שלא על בסיס הסכמה וללא תמיכה של חלק 
גדול מהאוכלוסייה שעליה כפה את מרותו, 

נדרש השלטון להלאים את המרחב האזרחי. 
המאפיינים  אחד  את  ממנו  שולל  הוא  כך 
פתוח  מרחב  ־  אזרחי  מרחב  של  היסודיים 
ואזרחיות  אזרחים  מקיימים  שבמסגרתו 
חיים פוליטיים הכוללים דיבור, מבט ופעולה 
שאינם משועבדים למטרה חיצונית. במרחב 
נרתמים  אינם  האזרחים  פתוח,  אזרחי 
הגליה  על־ידי  בהם  הנאבק  משטר  לשימור 
ארוכת  שליטה  בדרכו,  העומדים  אלה  של 
והרחקת  אזרחות  חסרי  באנשים  טווח 
משטרית  מציאות  מהשלטון.  הלא־יהודים 
זו עומדת בבסיס הסרוב העיקש של מדינת 
כבעיה  הפליטים  בבעיית  להכיר  ישראל 
לפתוח  הסרוב  בבסיס  עומדת  היא  שלה; 
בפני  הפוליטי  לגוף  ההצטרפות  שערי  את 
נשלטים בהם היא שולטת מזה ארבעים שנה 
ואשר חלקם הגדול פליטים וצאצאי פליטים. 
בפעמים היחידות שבהן העזו אנשי השלטון 
להפנות את המבט לעבר הפליטים, הם פעלו 
או לחיסול הבעיה שאותה  בעיקר לחיסולם 
הם מייצגים. שאלת הפליטים מורחקת מסדר 
מותיר  ההרחקה  ומעשה  הפוליטי,  היום 
אחריו שובל של חרדה ואיום על קיומה של 
הפליטים  של  כוחם  עיקר  ישראל.  מדינת 
כנגד מדינה עתירת עוצמה צבאית נובע מכך 
שבגופם הם מגלמים את גבולות הדמוקרטיה 
התנאי  ועודנה  היתה  הרחקתם  הישראלית: 

לכינון המשטר.
במהלך המלחמה, בין השנים 1947 ל־ 1949, 
על־ידי  הפלסטינים  של  רדיפתם  על  בנוסף 
למוסדות  ייהפכו  קצר  זמן  שתוך  המוסדות 
המדינה, איום ממשי ריחף מעל קיומם כאן 
ורבים מהם נאלצו או אולצו לעזוב מחשש 
לחייהם ונעשו לפליטים. אולם כשהסתיימה 
המלחמה ולא היה יותר חשש לחייהם, נכפה 
כתוצאה  לארצם,  מחוץ  להישאר  עליהם 
מסרובו של המשטר החדש שקם כאן לאפשר 
לשאלות  קשור  אינו  זה  סרוב  לשוב.  להם 
מעשיות של נכסי דלא ניידי, קניין והסכמי 
פיצויים. זהו סרוב עקרוני להכיר בפליטים 
של  הפוליטי  מהגוף  שהורחקו  אלה  בתור 
הנשלטים, שמשמעו התעקשות לשמר אותם 
היום  מסדר  חלק  שאינה  תלושה  כבעיה 
אינה  המדינה  ואשר  המדינה  של  הפוליטי 
אלה  בתור  בפליטים  הכרה  לה.  אחראית 
הנשלטים  של  הפוליטי  מהגוף  שהורחקו 
דברים: שלושה  לראות  מאפשרת  היתה 
1 . בפליטים את מה שהם ־ גולים פוליטיים.
2 . במשטר הישראלי את מה שהוא ־ משטר 
לא לגיטימי. זהו משטר אשר אין לו דרך אחרת 
להתקיים אלא כשהוא נאבק בדרכים כאלה 
היו  דמוקרטי  שבמשטר  אלה  בכל  ואחרות 
מהווים את הגוף הפוליטי של הנשלטים )כולל 
כאמור אותם אלה שהוא הפך ללא־נשלטים(.
־  שהם  מה  את  הישראלים  באזרחים   .3

אשר  אזרחים  הם  אלה  מגויסים.  אזרחים 
של  כמרחב  הפוליטי  המרחב  על  ויתרו 
סולידריות  ושל  חדשה  התחלה  של  חירות, 
אותם  רודף  שהשלטון  אחרים  נשלטים  עם 
סימפטום  הוא  פוליטיים  כגולים  ושקיומם 

של המשטר תחתיו הם עצמם חיים.
במאבק  מצליח  השלטון  עוד  כל  אולם 
הישראלים  האזרחים  נגד  מנהל  שהוא 
הגלום  האיום  מייצגיו,  להיות  ומגייסם 
גדול  איננו  פוליטיים"  "גולים  בקטגוריה 
"פליטים".  בקטגוריה  שגלום  מזה  יותר 
בין  המבניים  היחסים  את  כשמבינים  לכן, 
הפך  הוא  אותם  ואלה  האזרחים  המשטר, 
וללא־נשלטים,  אזרחות  חסרי  לנשלטים 
איום  להוות  שיכול  הדבר  מהו  מתברר 
ממשי על המשטר הזה: שאזרחים ואזרחיות 
הלא־ של  תביעתם  אל  יחברו  ישראלים 
נספרים ־ מתנגדי המשטר; שאלה וגם אלה 
יתבעו ביחד את פרוקו של משטר שעקרון 
־  מתמיד  מאבק  הוא  שלו  העצמי  השימור 
אידאולוגי ואלים כאחד ־ בגוף הפוליטי של 
הנשלטים. התנגדות לניסיונות הקבורה של 
חלום השיבה נראית כיום כאחת האפשרויות 
היחידות לחלום כאן על מציאות אחרת, על 
על  אחרים,  חיים  על  אחר,  פוליטי  מרחב 
אחד  אף  אחר.  עתיד  על  אחרת,  שותפות 
יוכל להתרחש מבלי שישראלים  לא  מאלה 
ופלסטינים יחברו יחדיו נגד המשטר שמדכא 
הסולידריות  את  ויציבו  הזו,  האפשרות  את 

האזרחית לפני החובה לשמר את המשטר.
במרכזה של עבודת וידיאו של יעל ברתנא, 
פולני  שמאל  אינטלקטואל  קושמרי,  מרי 
היהודים  אל  פונה  למצלמה,  מבט  המישיר 
ומבקש מהם לחזור לארצו, לארצם: "אנחנו 
שלו  הפתוס  מלא  הנאום  אתכם".  צריכים 
ימים ארוכים. פלסטיניות  רדף אותי במשך 
ופלסטינים, אני מחכה מאז להזדמנות לפנות 
לא  ־  "פלסטינים"  רם  בקול  לומר  אליכם. 
אלא  בעיה,  של  מושא  עצם,  שם  בתור 
יהודייה בכיכר  כמושא לפנייה של אזרחית 
"האם  אתכם  השואלת  אזרחית  העיר. 
פוליטית?  בשותפות  אתנו  לבוא  תסכימו 
תאפשרו  האם  אתנו?  לחיות  תסכימו  האם 
לנו לחיות לצדכם? האם תסכימו למחול לנו 
על פשעינו? האם תסכימו לאפשר לנו לחזור 
לחיות חיים פוליטיים בארצנו, ארצכם? ללא 
הסכמתכם וללא שובכם, כל עוד אינכם חלק 
מן החיים הפוליטיים כאן, אין כאן ־ ולא יהיו 
כאן ־ חיים אזרחיים. איזה מין חיים הם אם 
נידונו לשקר את זכר הגרוש שלכם לילדינו, 
ולהשניא  עליו  להם  לספר  לחילופין  או 
חזרו.  להם?!  החברה שמשקרת  את  עליהם 
ִחזרּו לחיות אתנו שוב. אנחנו צריכים אתכם! 
החיים  את  לשנות  יכולים  וצאצאיכם  אתם 

שלנו כאן.
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מחשבה על התנאים הפוליטיים שיאפשרו שיבה בפועל של פליטים פלסטינים היא תרגיל 
יגידו חסר טעם. המוָצא ממבוי סתום בו שרויים סכסוכים ממושכים  ויש שאולי  מתעתע, 
הגיע כמעט תמיד כתוצאה משינויים אזוריים ועולמיים שקשה היה להעלות על הדעת מראש. 
מעטים בדרום־אפריקה של שנות השישים והשבעים יכלו לדמיין את נפילת ברית המועצות 
וקץ המלחמה הקרה, ואת ההשפעה שתהיה לכך על סיום משטר האפרטהייד. גם ההשפעה 
החיובית של תהליך איחוד אירופה על סכסוכים ביבשת ־ כמו בקפריסין, בצפון אירלנד, 
ובבלקן ־ היתה חומקת מעיניו של המתבונן המוגבל במבטו רק לגבולות מקרה ספציפי כזה 
או אחר, בהניחו שהמציאות מסביב תישאר כמות שהיא. אז מדוע, אם אכן רב הנסתר בעתיד 
על הנגלה, בכל זאת יש טעם במחשבה על השיבה בהקשר פוליטי? משום שדיון שמוגבל 
בכך!"(,  תומך  הבינלאומי  )"המשפט  החוק  למישור  צודק!"(,  )"זה  המוסר  למישור  רק 
פיוס  יתכן  כך  )"רק  הפסיכולוגי  למישור  או  מקום!"(,  לפליטים  )"יש  הגאוגרפי  למישור 
בין העמים!"(, מחמיץ את המהות היסודית של השיבה כככמיהה, כזכות, או כדרישה בעלת 
השלכות פוליטיות מרחיקות לכת. למיטב ידיעתי, מעולם לא מומשה זכות שיבה של פליטים 
כל כך הרבה שנים לאחר הפיכתם לכאלה, ומעולם לא היה מספר הפליטים כה גדול ביחס 
לאוכלוסיה הקולטת עד כדי הפיכת המאזן המספרי בין שתי הקבוצות המסוכסכות. עובדות 
הן  אולם  השיבה,  זכות  של  הפסיכולוגי  או  החוקי,  המוסרי,  מהמשקל  ממעיטות  לא  אלה 
דורשות מאיתנו התמודדות רצינית עם הממד הפוליטי שלה. הימנעות מכך תשאיר אתזכות 
יותר מביטוי לחלום, לגעגוע, לכאב; או מהצד הישראלי ־ להכאה על חטא,  השיבה כלא 
למחילה ולכפרה. רק על־ידי מיקום השיבה בתוך מסגרת של ֶהסדר פוליטי היא תחדל להיות 

סמל של התנגדות
ותהפוך  סכום־אפס",  "משחק  להיות  לנצח  וימשיך  היה  שהסכסוך  לכך  הוכחה  לפשרה, 
לבסיס שעליו ניתן לנסח פשרה בין שני העמים ושממנו ניתן לצאת לדרך הארוכה לקראת 
פיוס. גם בלי לדעת מה טומן העתיד, ניתן לדעתי לקבוע שהשיבה יכולה להתממש רק באחד 
של  בהסכמה  כלומר  ־  בהסכמתו  או  בישראל,  היהודי  הציבור  על  בכפייה  אופנים:  משני 
רוב משמעותי מתוכו. רבים היום גורסים שבאמצעות לחץ בלבד ־ צבאי, כלכלי, מדיני, או 
שלושתם גם יחד ־ ניתן יהיה לאלץ את ישראל לסיים את הכיבוש, לשנות את אופיה המפלה 

כלפי אזרחיה הערבים, ולאפשר את שיבת הפליטים.
לא זה המקום להתווכח עם שיח ה"התנגדות" ועם הקמפיין להחרמת ישראל הצובר תאוצה 
שיבה  תיראה  כיצד  הזה:  הקו  מצדדי  מתייחסים  לא  אליה  השאלה  את  אעלה  רק  בעולם; 
ניתן לכפות על מיליוני אנשים לקלוט לתוכם מיליונים אחרים,  שממומשת בכפייה? האם 

השיבה בראייה פוליטית:
מכשול לפשרה אחת,
בסיס לפשרה אחרת

יוני אשפר

גליון תרגומים מיוחד/אבראהים גואברה, הגירה, מיצג, 2009
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הפליטים  שאלת  הסכסוך:  של  האחרים  המרכיבים  לשני  מענה  שיספק  ארוך־טווח  בחזון 
אזרחי  ופלסטינים  יהודים  אצל  מובן,  קושי  גם  קיים  ישראל.  של  היהודי  אופיה  ושאלת 
ישראל, לכפור במטרה המוצהרת של המאבק הלאומי הפלסטיני מאז 1974 ־ הקמת מדינה 
פלסטינית עצמאית בגדה המערבית וברצועת עזה. אבל ההפרדה הזו בין שלושת מרכיביו 
היסודיים של הסכסוך ־ הכיבוש, הפליטים, והדמוקרטיה הישראלית הפגומה ־ למישורים 
פשרה  של  חדשה  כוללת  מסגרת  של  ניסוחה  את  מונעת  בזה,  זה  כרוכים  אינם  שכביכול 
שתירש את המסגרת הקודמת של "שתי המדינות". מוכרת לי הרתיעה מהמושג "פשרה", 
בשל ההנחה של סימטריה או שוויון בין שני הצדדים שהיא לכאורה טומנת בחובה. לעתים 
קרובות כרוכה העמדה המתנגדת לפשרה בטענה, שהחברה הישראלית היא חברת מתיישבים 
קולוניאלית, וככזאת אין לחבריה כל זכויות קולקטיביות בפלסטין. לפי תפישה זו אין מקום 
לפשרה בין שני הלאומים אלא רק למימוש מלא של הזכויות של האוכלוסייה הילידית ־ של 
הפלסטינים ־ ואלה מצדם יתחייבו לכבד את זכויות האדם של היהודים כאינדיווידואלים. 
שוב, לא אפתח כאן בוויכוח עקרוני עם האסכולה הזו, ורק אומר שבעיניי אם עדיין קיימת 
יחזרו  וחבריה, לפחות ברובם,  ציפייה אמיתית אצל מישהו שהחברה הישראלית תתפורר 
למדינות מוצאם, זוהי פנטזיה מזיקה ומנותקת מן המציאות בדיוק כמו הפנטזיה הישראלית 
שהפליטים הפלסטינים ייטמעו בעולם הערבי וישכחו את זהותם ואת שאיפתם לשוב. הכרה 
הדדית כנה ועמוקה במקומו הבלתי־ניתן־לערעור של האחר, כפרט  וכקולקטיב, היא בדיוק 

הרכיב החסר כל כך היום, כמו לאורך כל שנות הסכסוך.

אמנה שוב בקצרה את הנקודות העיקריות שניסיתי להעביר כאן היום: 1( עלינו לחשוב על 
השיבה לא רק כשאלה מוסרית, חוקית, גאוגרפית או פסיכולוגית אלא גם, ואולי קודם כל, 
כשאלה פוליטית; 2( שיבה שתעשה צדק לא רק עם העבר אלא גם העתיד היא שיבה שתזכה 
להסכמת רוב מכריע בציבור הישראלי ובמסגרת פשרה בין היהודים בישראל לפלסטינים; 
לתוך  הפליטים  שיבת  את  להכיל  יכולה  אינה  המדינות"  "שתי  של  הפשרה  נוסחת   (3 ו־ 
ישראל, ולפיכך, אם ברצוננו לחשוב בצורה פרקטית על שיבת הפליטים, עלינו לגבש מסגרת 

אלטרנטיבית של פשרה שתוכל להכיל אותה.
האלטרנטיבה כבר צצה ועלתה בשנים האחרונות, בספרים ומאמרים של כותבים פלסטינים 
בדמות  מדינות־לאום  לשתי  השטח  לחלוקת  חלופה  לקראת  דרך  להתוות  שהחלו  ויהודים 
שותפות בשטח במסגרת מדינה אחת דמוקרטית, שלצורך העניין כרגע לא משנה אם נקרא לה 
"דו־לאומית", "חילונית־דמוקרטית", "פדרציה" או "קונפדרציה". קו המחשבה הזה, שכידוע 
אינו חדש כלל ועיקר, מאפשר לנו לחשוב על מערכת אחרת לחלוטין של פשרה שבה יכולה 
להיות מיושמת גם זכות השיבה. אציע עכשיו לסיום קווים כלליים של פשרה מהסוג הזה:
המדינה היא ביתם הלאומי של העם היהודי והעם הפלסטיני; כל אזרחי המדינה ייהנו מזכות 
פלסטיני  ־  חלקיה  בכל  ותרבותי  כלכלי  לשגשוג  שווה  ולהזדמנות  לביטחון  לחיים,  שווה 
יוכל לשוב ליאפא, לחיפא, ולעכא, ויהודי יוכל לחיות בחברון, מזרח ירושלים ושילה; איש 
מאזרחי המדינה לא יגורש עוד בכפייה מביתו או מאדמתו גם אם מדובר בנכס שהופקע, אך 
יוקם מנגנון דמוקרטי לחלוקה מחדש של אדמות מדינה, היכן שניתן, ולמסירת רכוש מופקע 
הנישול  מדיניות ההפקעה,  תיקון מקסימלי של  להשיג  מנת  על  וזאת  הולם,  פיצוי  תמורת 
והאפליה של ישראל מאז היווסדה; בנוסף, מדיניות התכנון והבנייה תיתן עדיפות להקלת 
מצוקת הדיור בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ולקליטת פליטים חוזרים באופן מיטבי; חוקת 
המדינה, מוסדותיה, ושיטת הבחירות הנהוגה בה יבטיחו הגנה למיעוטים, חופש דת ותרבות, 
ושותפות בקבלת ההחלטות בכל רמות הממשל; תינתן זכות שיבה לכל פליט פלסטיני שיבחר 
לחזור וכך גם לכל יהודי, וזאת כדי לשמר גם את תפקידה ההיסטורי של ישראל כמקום 
מקלט ליהודים הסובלים מרדיפה או אפליה; בעזרת מדינות האזור והעולם תוקם קרן פיצויים 

שתסייע לפצות את כל קורבנות הקונפליקט על פגיעות ברכוש, בגוף, ובנפש.
זוהי, כמובן, רק הצעה בקווים מאוד כלליים. כמו לקראת כל פשרה, הנהגות שני הצדדים 
יצטרכו לנהל משא ומתן ארוך ומתיש על כל פרט ופרט. כפי שאמרתי בפתח דבריי, אין 
אנחנו יכולים לדעת היום אם משא ומתן על פשרה מהסוג הזה יתרחש אי פעם, תחת אילו 
יניב. אולם היום, כשאין שום  ייערך, ומה בדיוק, אם בכלל, הוא  נסיבות היסטוריות הוא 
מסגרת קוהרנטית לפשרה ופיוס בין העמים שתואמת את מצב הדברים כפי שאנחנו רואים 
ומבינים אותם, חשוב לדעתי להציב את מסגרת הפשרה הזו ־ של "מדינה אחת דמוקרטית 
לשני העמים" ־ כאלטרנטיבה לזו של "שתי המדינות", כדי לחדד עבור פלסטינים וישראלים 
בהקשר  או  השנייה.  לבין  רווחים־ויתורים  של  אחת  מערכת  בין  להם  שיש  הבחירה  את 

שלשמו התכנסנו היום, בין פשרה שעשויה לאפשר את מימוש השיבה, ופשרה שלא.

ועוד כאלה שכף רגלם, ברוב המקרים, לא דרכה כאן מעולם? איזו מין חברה תיווצר? האם 
זהו חזון של פיוס או חזון של מלחמת אזרחים? האם זה מה שהם באמת רוצים שיקרה? אין 
זה מפליא שהתמיכה הרחבה ביותר לרעיונות האלה באה מפלסטינים ויהודים החיים מחוץ 
לישראל/פלסטין, וספק אם הם היו מוכנים לחיות את המציאות אליה הם חותרים ומטיפים. 
יתרה מזאת, מה הטעם בכנס בו אנו נמצאים היום, כאן בתל־אביב, אל מול קהל ישראלי, אם 
דעתם של הישראלים בנוגע לשיבה אינה רלוונטית? לא עדיף שנתרכז רק בטיפוח אמצעי 
הלחץ החיצוני על ישראל? נגייס צבאות, נשרוף דגלים, נשלהב סטודנטים וארגוני עובדים 
בבירות אירופה, ורק כך נקדם את מימוש שיבת הפליטים? אני מרשה לעצמי לשער שרבים 
מאיתנו נמצאים כאן היום כי אנחנו חושבים אחרת. אנחנו מאמינים שרק שיבה במסגרת 
לו את הסכמתם, היא השיבה בה אנחנו חפצים.  יתנו  ישראל  כזה שמרבית אזרחי  הסדר, 
מבינים  אנחנו  אחרת,  או  כזו  בצורה  חיצוני,  לחץ  של  בחשיבותו  מכירים  אנחנו  אם  גם 
שרגע ההסכמה הוא קריטי והוא הכרחי ולכן צריך לפעול כאן כדי להתחיל ולהכשיר את 
הקרקע לאותה הסכמה. אז כיצד ייראה אותו הסדר עתידי שבמסגרתו יוכלו תושבי ישראל 
לתת את הסכמתם לשיבת הפליטים הפלסטינים? כאמור, אין אנו יכולים לדעת בדיוק. אבל 
והשאיפות של  הזכויות,  בין האינטרסים,  יכלול פשרה כשלהי  יכולים לנחש שהוא  אנחנו 
הפלסטינים לבין אלה של היהודים בישראל. אפשר לדמיין פשרה מוצלחת כמערכת כוחות 
כל  של  חבריה  מרבית  בעיני  שנראה  איזון  יוצרים  צד  כל  של  והוויתורים  הרווחים  שבה 
קבוצה כהוגן, או לפחות כעדיף מהמשך הסטטוס קוו. כך היה עם רעיון "שתי המדינות", 
שתאם את הבנת הסכסוך הישראלי־פלסטיני כבעיה של "הכיבוש" ־ כסכסוך טריטוריאלי־
בדלני במהותו. וכך אמר הסיפור: ישראל תיסוג מהשטחים שכבשה ב־ 1967 , תפנה את 
ירושלים  מזרח  עם  שם  שתקום  הפלסטינית  במדינה  ותכיר  בהם,  שהקימה  ההתנחלויות 
ישראל  במדינת  יכירו  צבא,  ללא  תקום  שמדינתם  יסכימו  הפלסטינים  בתמורה,  כבירתה. 
השיבה.  זכות  לרבות  מישראל,  שלהם  התביעות"  כל  "קץ  על  ויכריזו  יהודית",  כ"מדינה 
זוהי בקווים כלליים הנוסחה שזכתה במהלך שנות התשעים לתמיכת רוב הציבור בישראל, 
כמו גם למעמד כמעט קונצנזואלי בקהילה הבינלאומית. אני מנחש שרבים מהיושבים כאן 
באולם שוכנעו בעבר, או שעודם משוכנעים, בהיגיון ובהוגנות שעומדים בבסיס הנוסחה הזו. 
"שתי מדינות לשני עמים" ־ מה יותר פשוט והגיוני מזה? אולם האיזון במערכת הרווחים־
הופר  כפי שמרבית הישראלים תפשו אותה,  ויתורים של פשרת "שתי המדינות", לפחות 
במהלך חמש־עשרה השנים האחרונות. הרעיון ש"אנחנו נוותר על 67 ' והם יוותרו על 48 
'" נדמה יותר ויותר כמו פנטזיה של השמאל הישראלי מאשר כתאור מהימן של הלך הרוח 
הדומיננטי בקרב הפלסטינים. אנחנו לא ידענו עד כמה העוול הגדול של 48 ' עודנו מדמם, 
בעיקר כי לא ממש ידענו עד כמה גדול הוא היה. היינו, ורובנו עדיין, עיוורים גם לדיכוי, 
לגזל, ולאפליה המתמשכים, והמחריפים, של האזרחים הפלסטינים של המדינה היהודית מאז 
"יהודית־דמוקרטית"  היום שהמקף בצרוף המילים  יותר מאתנו מבינים  היום.  ועד  הנכבה 
מייצג לא את הפעולה הלוגית "וגם" אלא פעולת "או", כלומר  שמדיניות מפלה כלפי לא־
יהודים, עיסוק אובססיבי בדמוגרפיה אתנית, ומיליטריזם לאומני עלולים להמשיך לאפיין את 
המדינה, ואף להתחזק, גם אם תשוב לגבולות הקו הירוק. התחלנו גם להבין את מרכזיותה 
מחדש  להתבונן  רק  לא  אותנו  מחייבת  ושהיא  בסכסוך,  הפלסטינים  הפליטים  בעיית  של 
בעבר שלנו אלא לחשוב אחרת גם על העתיד. תהליך השלום, אם כן, קרס לא רק בגלל 
הּבנייה ההיפראקטיבית בהתנחלויות, לא רק בגלל פיגועי ההתאבדות, לא רק בגלל המדיניות 
הפרו־ישראלית של ממשל בוש, ולא רק בגלל הריקבון הפוליטי שפשה בשני הצדדים, אלא 
בראש ובראשונה מפני שנוסחת הפשרה שעומדת בבסיסו כבר אינה משכנעת. אם בשנות 
התשעים עוד היה נדמה שהיא יכולה להביא לשלום אמת בין העמים, היום היא נתפשת לכל 
היותר כהסדר ביניים שיהווה עוד שלב, יש שיגידו הכרחי, אך בטח לא אחרון, בסכסוך. אז 
מה עושים? מסמכי החזון שפורסמו לאחרונה וקואליציית החרם בחו"ל מציעים "פתרון שתי 
מדינות משופר", שכולל את כל הסעיפים המקוריים בתוספת דרישה לחזרת הפליטים לתוך 
שטחי ישראל, ושינוי המבנה החוקתי של ישראל למדינה דו־לאומית. העמדה הזו, פרט לכך 
שהיא מערערת את הנוסחה שאותה שיווק השמאל הישראלי לציבור במשך כמעט שלושה 
עשורים, סובלת מלא מעט סתירות פנימיות. מדוע צריך מדינת לאום פלסטינית אם לא בה 
יממשו הפליטים את זהותם הלאומית ביחד עם אחיהם? מדוע יש צורך באוטונומיה פוליטית 
היחס  את  דרמטית  לשנות  עשויה  הפליטים  שיבת  אם  בישראל  הערבי  למיעוט  ותרבותית 
המספרי בין יהודים לערבים? אולי דווקא היהודים הם אלה שיזדקקו להגנה כמיעוט? ובכלל, 
מדוע ב"מדינת כל אזרחיה" שבה קיימת הפרדה מלאה בין המדינה לבין דת, לאום, ותרבות, 
צריך מיעוט כזה או אחר הגנה מיוחדת קבועה בחוקה? כמובן שהסתירות האלה אינן תוצאה 
של כשל אינטלקטואלי, אלא של שילוב בין תחושת הדחיפות לסיום הכיבוש לבין הצורך 
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שיבה כאוטופיה

יהודים,  בין  הנכבה  זיכרון  את  כשמעלים 
איום,  תחושת  הן  האופייניות  התגובות 
עד  היסטריה.  לפעמים  תוקפנות,  הכחשה, 
מפני  הוא  האמיתי  הפחד  כי  מתברר  מהרה 
הוא  השיבה  מפני  הפחד  כי  וגם  השיבה, 
אמיתי. אם נודה שגירשנו אותם, עוד ניאלץ 
להתיר להם לשוב. ישנם כמובן אלה הכופרים 
בעצם התרחשותה של הנכבה, מכחישים את 
הגרוש או לפחות את האחריות הישראלית 
לאסון הפלסטיני, וגם אלה הטוענים שחטא 
הגרוש ּכּוַפּר כבר על־ידי "גרוש" היהודים 
מארצות ערב.1 אבל הנימוקים אינם מסלקים 
גם  הם  על־ידו  מגויסים  כשהם  הפחד;  את 
הנימוק שבגללו  הוא  אותו. הפחד  משמרים 

מאמינים לנימוקים מעין אלה.
אופן לפתוח פתח  בגלל הפחד אסור בשום 

שדרכו עלולה להופיע תביעת השיבה.
שהיא  מפני  כך?  כל  מאיימת  השיבה  מדוע 
אומרים  הציונית.  המדינה  כהרס  נתפסת 
שבלי רוב יהודי וצבא יהודי ומדינה יהודית 
השמדה.  לסכנת  חשופים  יהודים  יהיו  שוב 
הרוב  אובדן  הרוב,  אובדן  פירושה  שיבה 
פירושו סכנת שואה שנייה. זה סיכון שפליטי 
שואה לא לוקחים בשום אופן. "לעולם לא 

עוד".
אחת  כטראומה  מעובד  השואה  זיכרון 
טראומת  אחרת,  טראומה  לכסות  שמגויסת 

עדי אופיר

השבים  שהפליטים  מדוע  הקדמון.  החטא 
מפני  אולי  היהודים?  את  להשמיד  יבקשו 

שהם יבקשו לנקום?
אולי מדובר בזיכרון מודחק של חטא קדמון 
עושים  שהיינו  מה  לנו  יעשו  הם  ובֶהשלך: 

להם אילו היינו במצבם? ואולי מדובר
בגזענות שנולדה פעם מתוך תחושת האיום 
שמייצר  עצמאי  גורם  היא  ועכשיו  והחטא 
חדשה  אשמה  ותחושת  חדש  איום  מצדו 
להמשיך  אפשר  חדשים?  הכחשה  ומנגנוני 
אבל  היהודי,  הפחד  שורשי  את  לנתח 
במסגרת הדיון הנוכחי לנו מספיק לקבוע את 
המבנה והעוצמה שלו. הפחד היהודי ממוקד 

בסופו של דבר באובדן הרוב היהודי.
בחרדה  מעוגן  היהודי  הרוב  מאובדן  הפחד 
מוקפים  נהיה  ישראל.  של  ערביזציה  מפני 

בערבים, ערבים ינהלו את חיינו, ערבים
הערבים  דבר  של  ובסופו  חיינו  את  ימררו 
לגטו.  אותנו  יחזירו  או  לים  אותנו  יזרקו 
מדוע שזה יקרה? מפני שכאלה הם הערבים.
ומכסה  לגזענות  מצטרף  השואה  זיכרון 
של  בסופו  שנסוג  מי  כל  הוא  גזעני  עליה. 
מאפשר  המשטר  לא  הבאה:  לטענה  דבר 
של  ה"מנטליות"  אלא  לה  ואחראי  אלימות 
יקימו  מסוימת  מנטליות  עם  אנשים  האחר. 
משטר מסוכן או יתמכו בו, ובוודאי ישלימו 
לשאול  מקום  היה  הזה  ההיגיון  )לפי  איתו. 

שמאפשרת  יהודית"  "מנטליות  אותה  מהי 
שיבה  תהיה  זו  אבל  הכיבוש,  משטר  את 
כאוטופיה שאלה גזענית לא פחות. השאלה 
משטר  יהודית"  "מנטליות  איזו  כמובן  היא 

הכיבוש מייצר(.
פליטים  לשיבת  היהודית  ההתנגדות 
שאי־אפשר  עד  כך,  כל  גורפת  פלסטינים 
תוכנית  כעל  השיבה  על  ברצינות  לחשוב 
שינוי  על  הנאבק  מיעוט  של  פוליטית 
חמישה־ שלפחות  למרות  במשטר.  מסוים 
תומכים  הישראלים  מהאזרחים  אחוז  עשר 
מיעוט  של  כעניינו  נתפס  המאבק  בשיבה, 
את  סופרים  לא  כי  מדוע?  וסהרורי.  שולי 
סופרים  לא  מדוע  הפלסטינים.  האזרחים 
את  הפלסטינים? התשובה האופטימית היא 
תומכים  שהם  מפני  אותם  סופרים  לא  כי 
קיומם  בעצם  מייצגים  שהם  מפני  בשיבה, 
הזאת  התשובה  לפי  השיבה.  איום  את 
יפסיקו  הם  אם  רק  הפלסטינים  את  יְִסּפרו 
השיבה.  איום  את  קיומם  בעצם  להנכיח 
תשובה פסימית יותר תהיה שגם אם יוותרו 
הפלסטינים על חלום השיבה ספק אם יספרו 
עילה  היא  השיבה  אחרות,  במילים  אותם. 
כך  בין  יותר.  עמוקה  גזענות  על  שמכסה 
לראות  כביכול  ההכרחית  הנטייה  כך,  ובין 
את השיבה מבעד לדמות הערבי ואת הערבי 
במה  פחות  תלויה  השיבה  לדמות  מבעד 
שהערבי אומר ויותר במה שהיהודי מדמיין. 
לכן, ממילא לערבים אין הרבה מה לעשות 

בעניין הזה.
והיהודים המעטים שתומכים בשיבה נדמים 

כמי שהצטרפו ל"אויבינו הערבים".
לרעיון  ההיסטרית,  הגורפת,  ההתנגדות 
השיבה  למען  המאבק  את  הופכת  השיבה 

מתוכנית פוליטית לאוטופיה. לא הכוונות
המבקשים  של  האוטופיסטי  הדמיון  או 
השיבה  למען  המאבק  את  הופכים  לשוב 
לאוטופי, אלא התנאים שבתוכם הם מציגים 
הגיונית  תביעה  זו  מבחינתם  תביעתם.  את 
עוול;  לתיקון  מאליה,  מובנת  וצודקת, 
פועלים  הם  שבתוכה  הסביבה  מבחינת 
וצדק  בחורבן,  איום  היא  הזאת  התביעה 
ֵקּם אינו בא בחשבון. מכיוון שחלפו כבר  ְמַשׁ
העוול,  מאז שנעשה  עשורים  יותר משישה 
ורק  היסטורי",  "צדק  הוא  משקם  צדק 
ליהודים יש כאן זכות לתבוע צדק היסטורי; 
לצדק  בתביעה  להסתפק  צריכים  הערבים 
חלוקתי, שהזמן שלו הוא תמיד ההווה, לפי 
לוח השנה שמכתיב תקציב המדינה. השינוי 

שצריך להתחולל במציאות הפוליטית
היסטורי  לצדק  הפלסטינית  שהתביעה  כדי 
להישמע,  ־  להיענות  (לא  להישמע  תוכל 
כל  דרמטי,  כך  כל  הוא  ברצינות)  להישקל 
הדעת  על  להעלות  שאי־אפשר  טוטלי,  כך 

שיהיה תוצאה של תהליך היסטורי, פוליטי 
וחברתי מוכר. איננו יודעים מהם הגורמים

שעשויים לחולל תהליך כזה, אין לנו מושג 
איך תיראה הדינמיקה הצפויה שלו. התנאים 
שיאפשרו שיבה הם מציאות עתידית שונה 
שונה  בהווה,  המוכרת  המציאות  מן  לגמרי 
גמורה.  לאחרּות  הופך  שהעתיד  עד  כך  כל 
לנחש  קשה  יותר  עוד  אותה.  לדמיין  קשה 
לעתיד  ההווה  מן  המעבר  אותה.  יחולל  מה 
לכן  פרוע.  דמיון  של  כקפיצה  נראה  הזה 
זאת אוטופיה. השיבה תתרחש במקום אחר. 
הזמן לא רלוונטי, עתיד שלא מחובר להווה, 
שאולי יבוא בדרך שנראית כרגע כְּנס ואולי 
לא יבוא כלל. רק המקום רלוונטי. זה יהיה 
שלנו.  במקום  המקום,  באותו  אחר  מקום 
אחרּותו המוחלטת של המקום, שהופכת אותו 
ללא־מקום ביחס למקום הזה, היא שהופכת 
את השיבה לאוטופיה. אי־אפשר לדעת כלום 

על התהליך שיחולל תנאים לשיבה.
קשה מאוד לדעת משהו על התנאים האלה 
על  משהו  לדעת  אפשר  אולי  אבל  עצמם. 

השיבה עצמה.
אפשר להתחיל לחשוב על השיבה על דרך 
אל  תהיה  לא  השיבה  הזה.  המקום  שלילת 
השיבה  את  שיאפשר  המקום  הזה.  המקום 
למקום  תהיה  לא  השיבה  אחר.  מקום  יהיה 
ההוא  המקום  לפני שישים שנה.  אז,  שהיה 

נעלם ואיננו. אי־אפשר לשחזר אותו.
החומרית  הסביבה  את  להחזיר  אי־אפשר 
למצב שבו היתה אז. אי־אפשר להחזיר את 

הסביבה האנושית למצב שבו היתה לפני
שישים שנה. במובן מדויק, אם באמת תהיה 
מפת  באמת.  שיבה  תהיה  לא  היא  שיבה, 
הסדק  בלי  סדוקה.  להיות  מוכרחה  השיבה 
הזה היא הופכת לֶפטיש משעבד. אולי בגלל 
זכות  על  לדבר  כך  כל  זה מתעקשים רבים 

השיבה. השפה המשפטית מנוכרת למעשה
הממשי ומפשיטה אותו. זה לא אותו בית, זה 
לא אותו עץ, זו רק הזכות. השפה המשפטית 
מאפשרת גם לתרגם את האובדן לנזק. אבל 
אי־אפשר לתרגם אובדן לנזק בלי שארית, 
אובדן שגם הפיצוי הנדיב לא יוכל להשיב. 
הזאת?  השארית  על  להתעקש  צריך  האם 
לממשה,  שאי־אפשר  הזאת,  השארית  האם 
האם  הזכות?  על־ידי  מיוצגת  להיות  יכולה 
שאי־אפשר  למה  זכות  שתהיה  אפשר 

לממשו?
בנזק,  ומסתפקים  האובדן  על  מוותרים  אם 
ותחליף,  תקנה  לו  שיש  באובדן  כלומר 
שאפשר להעריך אותו, למדוד אותו ולהמציא
כפר  אבל  כפר,  אותו  לא  ־  מקבילות  לו 
בפלסטין, לא אותה חלקת קרקע, אבל פיסת 

קרקע, לא אותם אמצעי מחיה, אבל אמצעי
להציע  אפשר  כך,  אם  ־  מספיקים  מחיה 

"יהודים־  .)20082 1
השיבה  וזכות  אוכלוסין  חילופי  ערבים, 
פרדס,  תל־אביב:   ,3 סדק  הפלסטינית", 

פרהסיה וזוכרות, עמ' 80-67 .

גליון תרגומים מיוחד/
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פוליטית  כתוכנית  שתיראה  שיבה  תוכנית 
ריאלית. תארו לעצמכם שמדינה פלסטינית

עצמאית בגבולות 67 ' ־ בהנחה שדבר כזה 
אפשרי ־ לוקחת על עצמה אחריות לשיבת 
ובדרום  המערבי  בנגב  שטחים  הפליטים. 
המדינה  לרשות  מועברים  יהודה  מדבר 
הפליטים.  ליישוב  ומוקצים  הפלסטינית 
המדינה הפלסטינית אינה מוגבלת בסמכותה

זוכה  היא  מחדש.  וליישבם  פליטים  לקלוט 
העשירות.  המדינות  של  נדיבה  לתמיכה 
הפליטים,  מחנות  לדלדול  בתמורה 
פליטים  מחנות  היום  המארחות  המדינות 
מוכנות לאזרח את הפליטים שאינם שבים. 
הפלסטינים חסרי האזרחות זוכים באזרחות,
במדינתם או במדינות אחרות. רוח הרפאים 
התיכון.  המזרח  בכל  מלרחף  חדלה  שלהם 

הנוכחות המטרידה שלהם מצטמצמת 
בערים  מוניציפליות  בעיות  של  לסדרה 
החדשות שיקומו. ישראל משתתפת במאמץ 
סמלית  לשיבה  אפילו  מוכנה  היא  השיקום. 
של כמה עשרות אלפי פליטים לתחומה וגם 
כאות  הלא־מוכרים.  הכפרים  ברוב  מכירה 

של רצון טוב וכחלק מהסכם הפיוס הכולל
היא  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  עם 
הפנימיים  לפליטים  מיוחד  טיפול  מעניקה 

שמעולם לא הכירה במעמדם המיוחד. בכל
פלסטיניים  כפרים  נהרסו  שבהם  האתרים 
הספר  בית  ילדי  זיכרון.  שלטי  מוצבים 
סיפורים  ושומעים  האלה  לכפרים  מטיילים 
משני הצדדים, סיפורי גבורה על הלוחמים 
היהודים שכבשו את הכפר וסיפורי פליטים 
על אותם לוחמים מנקודת המבט של האנשים
שגורשו מן הכפר. הרי זיכרון קולקטיבי הוא 
דבר אלסטי. הוא יכול להכיל הכל. וכך הכל 
חוזר למקומו. אין אנשים בלי ארץ, אין ארץ 
בלי עם, אין אנשים בלי כתובת, אין כתובות 

בלי אנשים.
להעביר  חדלים  משוכפלת.  לא  הטראומה 
הפלסטינים  הפליטים  לדור.  מדור  אותה 
מתיישבים מחדש ובונים לעצמם חיים חדשים 
ובשטחים  עזה,  ברצועת  המערבית,  בגדה 
בחברה  משתלבים  הם  אליהן.  שסופחו 
לפרוח.  ומתחילים  בשטחים  הפלסטינית 
האזרחים הערבים בישראל מוכרים כמיעוט 
לאומי שיש לו זיקה מיוחדת למדינת הלאום 
הגבולות  שפוליטיקת  אנשים  אלה  שלו. 
הותירה אותם מחוץ למדינת הלאום שלהם. 
כמו  באוקראינה,  שנותרו  הפולנים  כמו 
ההונגרים  או  בהונגריה,  שנותרו  הרומנים 
עמים  שחצו  גבולות  מלא  העולם  ברומניה. 
בין  החצוי  קיומם  עם  שהשלימו  ועמים 
מדינת הלאום שלהם למדינות אחרות. מדוע 

שזה לא יקרה גם כאן?
מי שחושב את השיבה כביטוי של הלאומיות 

עיקרון  בלאומיות  ורואה  הפלסטינית 
תביעותיו  מושתתות  שעליו  אוניברסלי 
הזה.  בחזון  להסתפק  מוכרח  הפוליטיות 
זכותם  את  לכבד  מחייב  הלאומי  העיקרון 
של היהודים במדינת לאום משלהם, כלומר 
לכן  שלהם.  ברוב  לפגוע  לא  תביעתם  את 
התביעה לשיבה צריכה להיענות רק בחלק 
הציוני  בשמאל  פלסטינה.  של  הפלסטיני 
האלה  הציונים  לכן  היטב.  זאת  מבינים 
עיקשים כל כך בתמיכתם במדינה פלסטינית 
חושבים,  הם  כזאת,  מדינה  רק  עצמאית. 
של  הרפאים  רוח  את  ולתמיד  אחת  תסלק 
את  תבטיח  כזאת  מדינה  רק  הפליטים. 
יתכן.  יהודית־דמוקרטית.  כמדינה  ישראל 
אוטופיה,  היא  כזאת  שמדינה  ברור  אבל 
שצדה השני הוא החזון בדבר מדינה יהודית־
באותה  אוטופי  הזה  החזון  גם  דמוקרטית. 
מידה. היום,  ובעתיד הנראה לעין, ישראל 
מן  מחצית  כמעט  ־  יהודית  לא  מדינה  היא 
התושבים הכפופים למשטר הישראלי אינם 
יהודים, וגם אינה דמוקרטית ־ יותר משליש 
הישראלי  למשטר  הכפופים  הנשלטים  מן 
מופקרים  זכויות,  חסרי  לא־אזרחים,  הם 
צבאי  כיבוש  משטר  הרודנית של  לאלימות 
שלו.2  האגרסיבי  הקולוניזציה  ולפרויקט 
של  פנטזיה  על  מבוסס  לאומי  פרויקט  כל 
ַהְקָבּצֹות אנושיות לטריטוריות.  התאמה בין 
ברור שההתאמה לא מלאה. אי־  ההתאמה 
נתפסת על ידי הרוב )אם היא נתפסת בכלל( 
מפני  הכרחי  השיבוש  הכרחי.  כשיבוש 
שהמציאות לא מושלמת והאידאל נופל תמיד 
ולכן הכרחי להשלים עם  מן המימוש שלו, 
לראות  צריך  אחד  מצד  כלומר,  השיבוש; 
במיעוטים לאומיים שיבוש ומצד שני צריך 
במסגרת  קיומם  עם  איכשהו  להשלים  גם 
מאיימים  שלא  הסדרים  הם  אלה  הסדרים. 
על קבוצת הרוב הלאומי ולא חונקים לגמרי 
את קבוצת המיעוט, הסדרים שמאפשרים דו 
את  שומרים  ומיעוט,  רוב  בין  מכובד  קיום 
המיעוט בחולשתו )כדי שלא יוכל לזעזע את 
המערכת( ־ אך גם מעניקים לו תנאי קיום 
סבירים כדי שיהיה לו מה להפסיד אם יחליט 
כדי  הכרחיים  כאלה  הסדרים  להתקומם. 
לאומים  בין  הכללית  ההתאמה  על  לשמור 
מדינת  עקרון  את  לשמר  כדי  לטריטוריות, 
של  חזון  הנוכחיים,  בתנאים  אבל  הלאום. 
שתהיה  עצמאית  פלסטינית  מדינה  הקמת 
מסוגלת בין השאר גם לקלוט פליטים ולטפל 
השיבה.  כמו  בדיוק  אוטופי  חזון  הוא  בהם 
ישראל הצליחה לפרק את התנועה הלאומית 
הפלסטינית, להפריד בין עזה לגדה, לפרק את 
הגדה לאשכול של בנטוסטנים. ההתנחלויות 
בתנאים  בלתי־עביר.  למכשול  הפכו  בגדה 
ישיג  לא  ישראלי  שלטון  שום  הנוכחיים, 

ההתנחלויות  של  הנדרש  לפירוק  הסכמה 
בגדה. בתנאים הנוכחיים הכיבוש הוא חלק 
מן המשטר הישראלי. ביטול הכיבוש על־ידי 
נסיגה לגבולות 67 ' מחייב הפיכה משטרית. 
הנראה  היחיד  המשטרי  השינוי  בינתיים, 
באופק הוא מאפרטהייד מוכחש לאפרטהייד 
לגזענות  פורמלית  לא  מגזענות  מוצהר, 
לפשיסטים  לטנטי  מפשיזם  פורמלית, 

במשרדי ממשלה
מעמיקים  האלה  השינויים  כל  מרכזיים. 
ל"דמוקרטיה".  "כיבוש"  בין  השילוב  את 
שיובילו  התנאים  את  לדמיין  יודעים  איננו 
להפיכה משטרית שתבטל את הכיבוש. איננו 
אותנו  שיוביל  התהליך  את  לתאר  יודעים 
להגיע  שכדי  אחר,  במקום  מדובר  לשם. 
מנקודת  הזמן  בנהר  קפיצה  דרושה  אליו 
ההווה היישר אל נקודה לא ברורה בעתיד. 
בדיוק כמו הקפיצה הדרושה כדי לממש את 
הוא  לאום  מדינות  שתי  של  החזון  השיבה. 
אוטופי בדיוק כמו החזון של מדינה אזרחית 
שיחפצו  הפליטים  ישובו  שאליה  אחת 
בכך. אם כבר עוסקים באוטופיה, אם כבר 
חושבים על מציאות אחרת באופן משוחרר 
את  להעדיף  לא  מדוע  המציאות,  מכבלי 
המודל המשופר? המדינה האזרחית המכירה 
לתרבויות  ומעניקה  בה  היושבים  בלאומים 
לשגשוג  שווים  תנאים  שלהם  הלאומיות 
עדיפה ממדינת הלאום. בכל מדינה מודרנית 
מתקיים הבדל בין כלל האזרחים ־ האומה ־ 
לבין כלל הנשלטים; וההבדל הזה, שפירושו 
קיומם הבלתי־נמנע של נשלטים חסרי זכויות 
אזרח, הוא מקור לא אכזב של עוולות ושל 
אי־יציבות פוליטית. מדינת הלאום מכפילה 
מוסיפה  שהיא  מפני  האלה  העוולות  את 
הלאומי,  ההבדל  את  האזרחי  ההבדל  על 
בין קבוצת הלאום ההגמונית לכלל  ההבדל 
בני  תמיד  יש  הלאום  במדינת  האזרחים. 
כפי  אותם  סופרים  שלא  לאומיים  מיעוטים 
הלאום  במדינת  הרוב.  בני  את  שסופרים 
מאחור  להשאיר  שנאלצו  אנשים  תמיד  יש 
או דת שלא תאמה לשיוך  או שפה  תרבות 
הלאומי שלהם ואחרים שהותכו אל הלאום 
או צורפו אליו בעל כורחם. גם ההתכה לתוך 
עוול.  מייצרים  ממנה  ההרחקה  וגם  האומה 
האלה  העוולות  צמצום  או  לביטול  התנאי 
למדינה  הלאום  של  ההצמדה  ביטול  הוא 
למערכת  המדינה  את  להפוך  המאפשרת 
הקבוצות  מבין  אחת  קבוצה  של  שלטונית 
הנשלטות. בני הרוב במדינת הלאום תובעים 
־  המדינה  מנגנוני  ־  משאבים  על  מונופול 
שהגישה אליהם צריכה להיות שווה לכולם. 
על המדינה, כאפראט שלטוני, להיות שייכת 
יכול להיות  לכלל אזרחיה.3 שלטון במדינה 
היא  שלטוני  כמערך  המדינה  אם  רק  צודק 

סיכוי  של כלל אזרחיה, רק אם לכל אזרח 
הטובין  מן  ליהנות  יותר  או  פחות  שווה 
שהמדינה מחלקת ולזכות בהגנה דומה מפני 
שתי  של  הפתרון  מפיצה.  שהיא  הרעות 
מדינה  של  הפתרון  מן  גרוע  מדינות־לאום 
אזרחית, מפני שבראשונה יש אפליה מובנית 
ואילו האחרת  של קבוצת המיעוט הלאומי, 
כשם  בתוכה  הלאומים  לכל  הגנה  מבטיחה 
בתוכה.4  הדתות  לכל  הגנה  מבטיחה  שהיא 
אוטופיות:  רק  כיום  ישנן  הציבורי  באוויר 
לאומי  שחרור  שיבה;  אזרחיה;  כל  מדינת 
ארץ  יהודית־דמוקרטית;  מדינה  פלסטיני; 
שבה  הלכה  מדינת  מערבים;  נקייה  ישראל 
כגרים,  מעמדם  עם  משלימים  הפלסטינים 
באוטונומיות  ומסתפקים  ב'  סוג  כאזרחים 
הפרויקטים  כל  שלהם.  בבנטוסטנים 
והתוכניות האלה הם אּוטוִפּיים באותה מידה 
פחות או יותר; מבחינת האוטופיּות שלהם הם 
אמורים להיות שווי מעמד . בדיון הציבורי 
להווה,  התייחסות  כמעט  היום  אין  בארץ 
לתהליכים העוברים על החברה הישראלית, 
הישראלי,  המשטר  של  הממשיים  לתנאים 
מכתיב.  שהוא  הפוליטי  הפעולה  לאופק 
גם  שמפקיר  משטר  יושביה,  אוכלת  ארץ 
את אזרחיו, לא רק את הלא־אזרחים שלו, 
עטופה  חברה  ערבים,  רק  לא  יהודים,  גם 
חרדה,  עצמית,  להונאה  מכורה  בשקרים, 
נירוטית, מדליקה מדורות שבט מלאכותיות 
מדברת  למלא,  יודע  אינו  ִריק שאיש  סביב 
על ה"מצב" ־ אם בכלל היא עוד מדברת ־ 
בלשון של אוטופיות תלושות מן המציאות, 
לה  קוראים  שלפעמים  אפוקליפסה  בצל 
כורכים  ולפעמים  חמאסטן,  ולפעמים  אירן 
של  התגלויות  שתי  היו  כאילו  השניים  את 
רק  בקצרה  כאן  אתייחס  עצמו.  שטן  אותו 
בשיח  העיקריות  האוטופיות  מן  לשתיים 
הציבורי היהודי ־ מדינה יהודית־דמוקרטית; 
־  לאום  מדינות  שתי  והקמת  הכיבוש  סיום 
ולאוטופיה פלסטינית אחת ־ השיבה. אתמקד 
כאן בעיקר בראשונה, הפופולרית מביניהן.5 
כמציאות  מוצגת  יהודית־דמוקרטית  מדינה 
וכציווי. האוטופיּות שלה מוכחשת. הסתירה 
התוצאה  לעין.  גלויה  למציאות  החזון  שבין 
שיתוק  אלא  הונאה,  לא  אשליה,  לא  היא 

מוחין.
נתק גמור בין מה שאנשים רואים ומה שהם 
מה  לומר  אי־אפשר  עליו.  לומר  יכולים 
רואים מפני שזה סותר את הדֹוגמה שאסור 
לוותר עליה בשום אופן. לכן משתתקים או 

מדברים שטויות.6 
אינו  "יהודית־דמוקרטית",  הכבול  הצרוף 
מציאות.  בהסתרת  מדובר  לא  עשן.  מסך 
הסוואה  אינה  זו  גלוי.  הכל  כמעט  עכשיו 
אלא השבעה, השבעה של שבועות ולחשים. 

מחייב  הזאת  הסוגיה  של  שלם  ניתוח   3
שאינם  נשלטים  בין  להבדל  התייחסות 
אזרחים (מהגרי עבודה, מהגרים אחרים, 
תיירים השוהים במדינה תקופה ממושכת) 
משותפת  בעיה  זאת  אבל  לאזרחים. 
למדינת הלאום ולמדינה האזרחית ולצורך 

הדיון כאן אפשר להתעלם ממנה.

בתנאים  האלה,  הדברים  כל  למרות   4
יהודים  בין  העימות  של  הנוכחיים 
היה  אילו  ישראל,  בארץ  לפלסטינים 
את  ולאזרח  הכיבוש  את  לסיים  אפשר 
הפליטים  בעיית  את  ולפתור  הפלסטינים 
באמצעות הקמת שתי מדינות לאום, היה 
צריך לאמץ את הפתרון הזה ללא היסוס. 
ברור שמדינת לאום המבוססת על הפרדה 
שקורה  )כפי  ללא־אזרחים  אזרחים  בין 
תחת משטר הכיבוש(גרועה יותר ממדינת 
לאום שמבוססת על הפרדה בין אזרחים 
בני  לאזרחים  הדומיננטי  הלאום  בני 

המיעוט הלאומי.

5 דיון מקיף יותר היה צריך להתייחס גם 
לרעיונות של מדינת כל אזרחיה ולמסמכי 
שבמידה  רק  לומר  נוכל  כאן  החזון. 
שמובלעת בהם הסכמה לשיבה חל עליהם 

כל מה שחל על חזון השיבה.

"מדינה  המונח  על  שלהלן  הדברים   6
מטקסט  חלק  הם  יהודית־דמוקרטית" 
"אופקים  עמותת  של  בערב  שהוצג 
עמליה   של  ספרם  לכבוד  חדשים", 
ללאמלים:  טריגר,  וצבי  רוזנבלום 
הערב  בראיהשפה.  הישראלית  התרבות 
התקיים בראשון באוגוסט 2007 בצוותא, 
תל־אביב, ופורסם בעיתון המקוון מחסום.

לניתוח שיטתי של המשטר הישראלי,   2
המביא בחשבון את הכיבוש כמרכיב מבני 
אריאלה  אזולאי,  ראו:  הזה,  של המשטר 
שאינו  זה  משטר   .)2008( עדי  ואופיר, 
לנהר,  הים  בין  ודמוקרטיה  כיבוש  אחד: 

תל־אביב: רסלינג. במיוחד חלק רביעי.
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משביעים את המציאות שתהיה אחרת מכפי 
שהיא, עד שפתאום היא נהיית לאחרת. כמו 
ג'אפר  כמו  לנסיך,  חזרה  שהופך  הצפרדע 
הרשע שהופך לג'יני וחוזר לבקבוק בסיפור 

עלי באבא. תראו, זה עובד.
שלמה,  באמונה  המנטרה  על  חוזרים  אם 
העיניים,  את  ועוצמים  פעמים  מספיק 
במדינה  חיים  שוב  אותן  כשפוקחים 
דבר,  אותו  נשאר  הכל  יהודית־דמוקרטית. 
כמובן, אבל כל מה שהפריע קודם לנוסחה 
)ולא  המציאות  את  לתאר  שלנו  המופלאה 
רק לחולל אותה(פשוט לא נחשב יותר. חלק 
שייך  שהוא  מפני  נחשב  לא  המציאות  מן 
מתוך  שמדברים  מפני  ־  אחר  וחלק  לעבר, 
ודאות  איזו  מתוך  מדברים  העתיד.  ידיעת 
דבר,  של  בסופו  יסתיים  שהכיבוש  משונה 
רוב העם הרי כבר אמר שהוא מעדיף שלום 
על שטחים, ומעזה כבר יצאנו, וגם מהגדה 
נצא, זו רק שאלה של זמן, וכך נדע לשמור 
הדמוקרטיה.  על  וגם  היהודי  הרוב  על  גם 
ה"יהודית־דמוקרטית"  על  הדיבורים  שפע 
צורך  על  מעיד  באחרונה  עלינו  שמתרגש 
השד  לוחש  אחד  מצד  שדים.  לגרש  נואש 
הפוסט־ציוני "כבר לא־דמוקרטית" ומן הצד 
כבר  מעט  "עוד  לוחש  הדמוגרפי  השד  שני 
איזו  להקים  נואש  צורך  יש  יהודית".  לא 
מחיצה, בדמיון הפוליטי אם לא בפוליטיקה 
עצמה, בינינו, אנשים הגונים ביסודם, לבין 
בכל  כמו  אבל  והאפליה.  והגזענות  הכיבוש 
ביטוי סימפטומטי, גם בביטוי הזה יש יותר 
מקורטוב של אמת. לא רק לחש השבעה יש 
כאן אלא גם דיבור פשוט המבטא בחסכנות 
אמת יסודית. האמת היא שבתנאים הנוכחיים 
יהודי־דמוקרטי  הוא  אמיתי  יהודי  לפחות, 
פחות הדמוקרטי ודמוקרט אמיתי הוא יהודי־
מוכרת.  נוסחה  זו  היהודי.  פחות  דמוקרטי 
בלא  איש  בספרו  שכתב  מוסיל,  רוברט 
הקיסרות  של  האחרונים  ימיה  על  תכונות 
כך:  אוסטרי  מגדיר  האוסטרו־הונגרית, 
אוסטרו־הונגרי פחות ההונגרי. אבל אוסטרי 
והונגרי היו לפחות שניים מאותו הזן. יהודי 
ודמוקרטי שייכים לזנים שונים. איך אפשר 
וזו האמת השנייה  יחד?  בכלל לחבר אותם 
שלחש ההשבעה מסגיר. האמת היא שהיהודי 
והדמוקרטי מחוברים זה לזה רק באמצעות 
מקף מחבר, שהוא אותו דבר בדיוק שמפריד 
באותה  ָפִּריק  צרוף  יוצר  המקף  ביניהם. 
נוכחות  מעניק  הוא  מלכד,  שהוא  מידה 
לטשטש  נקרא  שהוא  מידה  באותה  להבדל 
אותו. המקף הזה הוא חיבור יציב ובר קיימא 
בערך כמו החיבור שמבטיחה וי"ו החיבור. 
זה צרוף שנוצר בהבל פה ויום אחד יתפרק 
יהודי  כל  המחבר,  המקף  בזכות  פה.  בהבל 

יכול להרשות לעצמו להיות דמוקרט:  חרד 
מובטח לו שהמרכיב היהודי בנוסחה יגן על

בזכות  יתרה;  דמוקרטיּות  מפני  המשטר 
יכול  חרד  דמוקרט  כל  המחבר  המקף 
חשש:  בלי  יהודי  להיות  לעצמו  להרשות 
בנוסחה  הדמוקרטי  שהמרכיב  לו  מובטח 
יתרה.  יהודיּות  מפני  המשטר  את  ירסן 
הסימטריה מושלמת. וגם הריסון הדדי. הכל 

במידה. מידתיות היא שם המשחק.
ומה עם הערבים? איך ערבי אמור להיכנס 
שביהודי־ היהודי  הרי  הזו?  לנוסחה  בכלל 
התשובה  אותו?  להרחיק  אמור  דמוקרטי 
ב"דמוקרטי",  מחסה  מוצא  הוא  ברורה: 
המשטר  של  לנתין  להיעשות  שזכה  ובלבד 
הדמוקרטי   .'67 עד  המתין  ולא   '48 ב־ 
הישראלי,  הערבי  של  מפלטו  הוא  בנוסחה 
מן  שהורחק  אחרי  שלו,  המסתור  מקום 
אנו מעניקים  הנוסחה.  הצלע הראשונה של 
בו  ומכירים  חסדנו  ברוב  אזרחות  לו 
אבל  דמוקרטים.  שאנחנו  מפני  כישראלים 
וריסון  איזון  ועיקרה  סימטרית.  הנוסחה 
מוצאים  הלא־יהודים,  הערבים,  אם  הדדי. 
מפלט  מוצא  מי  הדמוקרטית,  בצלע  מפלט 
כמובן.  הלא־דמוקרטים  היהודית?  בצלע 
לפשיסטים,  לגזענים,  סולחים  אנחנו 
שהם  מפני  למיניהם,  תאוקרטים  להוזים 
לערבים  מחיר.  תו  יש  הזו  לחסּות  יהודים. 
הדמוקרטים אסור לשנות את האופי היהודי 
של ישראל. לגזענים היהודים אסור לשנות 
מאז  )בינתיים,  שלה  הדמוקרטי  האופי  את 
הזה  המרכיב  בראשונה,  הדברים  שנוסחו 

התערער במידה רבה(
אזרחים  להיות  נידונו  הישראלים  הערבים 
אחרים,  של  אלא  שלהם  שאינה  במדינה 
שרבים מהם אינם אזרחיה. הגזענים היהודים 
חיים במדינתם, אבל זו אינה בדיוק המדינה 
שהיו רוצים לחיות בה. אלא שכאן הסימטריה 
נשברת. כשהערבים מעזים להרהר בפומבי 
באפשרות לעצב את ישראל מחדש כמדינת 
כל־אזרחיה או כמדינה דו־לאומית מכריזים 
כשהגזענים  ביטחוני.  איום  כעל  עליהם 
פועלים ־ לא רק מדברים ־ כדי לבסס את 
יחסי האדנות בין יהודים לפלסטינים ולבסס 
את הדמוקרטיה הישראלית כדמוקרטיה של 
מגבילים  ולא  עליהם  מאיימים  לא  אדונים, 
לממשלה  אותם  מצרפים  להפך,  ־  אותם 

ומספקים להם את כל המשאבים הדרושים.
טמון  כבר  זה  גם  שנייה  במחשבה  אבל 
היא  ישראל  יהודית־דמוקרטית.  בנוסחה: 
שהיא  מפני  יהודית־דמוקרטית,  באמת 
דמוקרטית ליהודים. היא מבטיחה דמוקרטיה 
לפלסטינים  היהודים.  השליטה  לבעלי 
הישראלים מציעה דמוקרטיית־היהודים הזו 
לפלסטינים  ואילו  מגבילים,  בתנאים  מחסה 

כמו  גיהינום.  מציעה  היא  אזרחים  שאינם 
האפרטהייד,  בתקופת  אפריקה  בדרום 
כפופים  שאליו  המשטר  של  הדמוקרִטיּות 
ביכולת  חשוב  מרכיב  היא  השליטה  בעלי 
תנאי  ליצור  כדי  אותם  לגייס  המשטר  של 
הכוונות  טובי  הציונים  לנתינים.  גיהינום 
שמדברים על זכותו של העם היהודי למדינת 
לאום משלו נצמדים ללחש ההשבעה כאילו 
לא היה כיבוש, או כאילו הכיבוש היה עניין 
לא  כאילו  הישראלי,  למשטר  וחיצוני  זמני 
היו מוקדשות ארבעים משישים שנותיו של 
המשטר הזה לשליטה בעם אחר, והעשרים 
הנותרות להשתלטות על אדמותיו שבגבולות 
 11 מ־  כשליש  היו  לא  כאילו  הירוק,  הקו 
המדינה  על־ידי  הנשלטים  האנשים  מיליון 
זכויות  כל  נטולי  אזרחים,  לא־  הישראלית 
מהם  אחוז  כחמישה־עשר  ועוד  והגנה, 
בעלי אזרחות פגומה. מדינת לאום יהודית־
בו  שמעורבים  משטר  שאיננה  דמוקרטית 
וכיבוש  דמוקרטיית־יהודים  ייחודי  באופן 
רודני, איננה תיאור מציאות אלא פרוגרמה 
החזון  מן  אוטופית  היא לא פחות  אוטופית. 
שמציעים מסמכי החזון הערבים או מן החזון 
של מדינה דמוקרטית אחת בין הים לירדן. 
מופיעה  לא  דמוקרטית"  "יהודית־  אבל 
כאוטופיה. היא מתיימרת לתאר מציאות. וזה 
בדיוק הרגע שבו היא הופכת ללחש השבעה 
שדים  להכניס  שמבקשים  אנשים  של 
לומר את  מן הצורך  לבקבוק. את השחרור 
אידיוט(  די  לפעמים  )ולהרגיש  הזה  הלחש 

מציע היום ליברמן.
ליברמן מציג את מה שהמדינה של אולמרט, 
בגדה,  בעזה,  ־  ממילא  עושה  וברק   לבני 
החברה  מוסדות  בריסוק  הערבי,  במגזר 
בלי  ־  שלהם  והנציונליזציה  האזרחית 
הציונית  של  האידאולוגית  העטיפה  שיירי 
לסתירה  פתרון  הוא  ליברמן  "השפויה". 
המדינה  את  המתארת  אידאולוגיה  שבין 
שבה  מציאות  לבין  כ"יהודית־דמוקרטית" 
ממחצית  כמעט  )כי  יהודית  איננה  המדינה 
אינם  ואזרחים,  נתינים  בה,  הנשלטים 
אפשר  אי  )כי  דמוקרטית  ואיננה  יהודים( 
לא־אזרחים  מיליון  וחצי  בשלושה  לשלוט 
מסוג  אזרחים  וחצי  מיליון  בעוד  בשטחים 
ב', פלסטינים ישראלים ולכנות את המשטר 
יהודית־דמוקרטית"  "מדינה  דמוקרטי(. 
וליברמן  קוגניטיבי  דיסוננס  של  שם  הוא 
ליברמן  הזה.  מהדיסוננס  הנוח  המוצא  הוא 
מציע סיפור פשוט שמאפשר להבין מציאות 
ליברמן  בסתירות.  להסתבך  בלי  מסובכת 
הוא הרישיון להיות גזען בלי למצמץ ולוותר 
איננו  ליברמן  בלי למצמץ.  על הדמוקרטיה 
כהנא. הוא מאפשר למאזיניו להיות גזענים 
התלמוד  או  התנ"ך  דרך  קודם  לעבור  בלי 

ובלי להיתלות בשום סמכות טרנסצנדנטית. 
הגזענות שלו היא פסאודו־מדעית, היא עוברת 
הדמוגרפיות"  "העובדות  הביולוגיה,  דרך 
וניתוח המערכות של האסטרטגים מלימודי 
להיות  יכולים  הגנרלים  כל  )לכן  הביטחון 
חברים שלו ורוב המשפטנים יסתדרו איתו(. 
עכשיו, כשהשיח הליברמני מנצח ־ ההישג 
את  מלמצות  רחוק  האחרונות  בבחירות 

הניצחון הזה ־
תוכל סוף סוף המדינה היהודית־דמוקרטית 

להופיע כְּמה שהיא באמת: אוטופיה.
כתוכנית  מוצגת  עצמאית  פלסטינית  מדינה 
המסוגל  היחיד  החזון  ריאלית,  פוליטית 
שני  בין  ולפיוס  הכיבוש  לסיום  להביא 
העמים. זה גם החזון היחיד שבעיני השמאל 
יהודיּותה  את  גם  זמן  לאורך  יבטיח  הציוני 
שלה.  הדמוקרטיּות  את  וגם  המדינה  של 
דמוקרטית  ולא  יהודית  לא  מדינה  ־  ההווה 
העתידי  והפתרון  עתידי,  כאיום  מוצג  ־ 
שמסוגל לסכל את האיום הזה מוצג כתוכנית 
מוסכמת, תוכנית שלמעשה התקבלה כבר על 
מכשולים  ורק  לפחות,  בעקרון  הרוב,  דעת 
קונטינגנטיים מעכבים את הוצאתה מן הכח 
אין  )"כרגע  כאלה  מכשולים  הפועל.  אל 
מוכן  אינו  האמריקאי  "הממשל  פרטנר", 
למלא את תפקידו", "לפוליטיקאים התופסים 
את השלטון היום אין אומץ להורות על פינוי 
שעשויים  כגורמים  נתפסים  התנחלויות"( 
יודע  שמישהו  בלי  איכשהו,  להשתנות  
הזאת  התוכנית  של  האוטוִפּיּות  בדיוק.  איך 
מוכחשת. העובדה שהמכשולים המונעים את 
ביטוי  אלא  היסטורית  תאונה  אינם  ייׂשומה 
לתנאי הקיום של המשטר הישראלי הנוכחי 
אינה מובנת כלל. התוצאה דומה לדיבור על 
"מדינה יהודית־דמוקרטית" ומשלימה אותה: 
שיתוק מוחין. הנזק משיתוק המוחין במקרה 
הזה קטן יותר מאשר במקרה הקודם, מפני 
שמודעים היטב לכך שלא מדובר במציאות 
קיימת אלא בתוכנית לשינוי המציאות הזאת, 
על  העדויות שמעידות  אבל מתעלמים מכל 
כך שאין יותר במה להיאחז כדי לחולל את 

השינוי. 
שאי־אפשר  היחידה  האוטופיה  היא  השיבה 
שלה.  לאוטוִפּיּות  להתכחש  אופן  בשום 
היתרון הראשון של שיח השיבה הוא היותו 
נאמן למציאות שהוא מתייחס אליה. יש יותר 
הלאומי  בשיח  מאשר  השיבה  בשיח  אמת 
שלו  השני  היתרון  הפלסטיני.  או  היהודי 
הוא ההתמודדות שהוא מחייב ומאפשר עם 
שתי הטראומות של הקיום היהודי־פלסטיני. 
הוא מאפשר קודם כל להפריד ביניהן. הוא 
תקנה  לו  שאין  האובדן  את  לתאר  מאפשר 
ואת החוב שהאובדן הזה יצר. הוא מאפשר 
נעוץ  שלו  השלישי  היתרון  אחריות.  לקחת 
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בכך שבמקום לדמיין מקום אוטופי ולאנוס 
מייצר  השיבה  שיח  המציאות,  על  אותו 
ְמַמֶפּה  השיבה  ששיח  הארץ  הטרוטופיה. 
וזה  ־  שעכשיו  זה  כפול.  מקום  היא  מחדש 
גם  להוסיף  לפעמים  מנסים  זה  ועל  שהיה; 
את זה שיהיה פעם. ההכפלה היא סדק בסדר 
הדברים הרגיל. הסדק פועל. הוא אינו פועל 
שאי־ מה  את  העתיד  מן  לכאן  להביא  כדי 
אי־ לפחות  )או  הדעת  על  להעלות  אפשר 
הסדק  להתממש(  יוכל  כיצד  לדמיין  אפשר 
אל  העתיד  מן  לא  כאן:  לשנות  כדי  פועל 

ההווה אלא מן הווה אל ההווה.
הממשיים,  היחסים  את  לשנות  פועל  הוא 
בין  לפלסטינים,  יהודים  בין  היומיומיים, 
לבין  יהודים  ובין  עצמם  לבין  פלסטינים 
של  חדשות  אפשרויות  לפתוח  עצמם; 
הלאומיים,  התיחום  לקווי  שותפות שמעבר 
מקום לפעולה יחד ולקיום יחד שבו אפשר 
הקיטוב  על  מחדש,  פעם  בכל  להתגבר, 
האחר,  שבנוכחות  האימה  על  והאיבה, 
אחר  באופן  להתייצב  אפשר  שבו  מקום 
מול הטראומה. מי שמתעקש על שיבה אינו 
של  אמיתי  שלם,  באזרוח  להסתפק  יכול 
הפלסטינים הישראלים, אפילו לא בעצמאות 
לפלסטינים בשטחים או באזרוח שלם שלהם 
התביעה  יהודית־פלסטינית.  אחת,  במדינת 
האזרחות  בתוך  סדק  מחוללת  לשיבה 
או  כמשוקמת  נדמית  כשזו  גם  הפלסטינית, 
רק  נובע  שאינו  סדק  זה  לשיקום.  כניתנת 
מנטייה ֶפטישיסטית מסוימת של שיח השיבה 
)המחשבה על שיבה במונחי אותו כפר, אותו 
חלקת  אותה  סבא,  או  אבא  של  ילדות  נוף 
באורווה(,  סוס  אותו  בוסתן,  אותו  אדמה, 
יוותרו  והוא לא יתבטל גם אם הפלסטינים 
לחלוטין על הנטייה להקפיא את החיים כדי 
זה סדק  לשמור את החיים מוכנים לשיבה. 
הנובע מן העובדה שלא מכחישים אובדן מן 
העבר ולא מתייחסים אליו כאובדן שיש לו 
המחייב  למשא  אותו  הופכים  אלא  ־  תקנה 
הזה  הסדק  אחת  ובעונה  בעת  ההווה.  את 
באזרחות  סדק  הוא  הפלסטינית  באזרחות 
הפלסטינית  הפליטות  עצמה.  הישראלית 
הופכת מהתנאי המוכחש של האזרחות הזאת 
במקום  אותה.  שסודקת  ממשית  לנוכחות 
כרוח רפאים שרודפת את השותפות  לרחף 
האזרחית במקום הזה, הפליטות הפלסטינית 
מופיעה כהבטחה אוטופית לשיקום השותפות 
מרחב  שבין  במרווח  הזה,  בסדק  הזאת. 
למרחב בהטרוטופיה ששיח השיבה מחולל, 
הפלסטיני  למישור  היהודי  המישור  ובין 
נפתח פתח למקום  הזאת,  של ההטרוטופיה 
אמיתי של שותפות, של צדק ושלום. מקום 
אבל  כמובן,  אחר  מקום  כמובן,  אוטופי 

אוטופיה שכאן, בתוך ההווה הממשי שלנו.

מוחמד פאדל, הולאקו על טנק, שמן על בד, 2004
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