
ן ירון לונדו

שתי הגדרות לשני עמים
תה'כ עזםי בשארה הוא הדובר הישראליÎפלשתיני תפאתגר ביותר, >*/ הראיון
שנתן לאדי שבים במוסף -הארץ' גרץÎ לקרוא בעיה רב, מפני שבו נהש1ות עמ-

דותיו ללא כחל ושרק.
ד'ד (לפילוסופיה) בשאדה מבחין בין שני סוגים של זסÎיות: זכויות לאומיות רד
םייות אזרח. במסגרת זכותם הלאומית, רשאים היחידים להחזיק במדינה מקניהם,
לפדות שאוטום היא המצאה משונה, מניפולציה ערמומית שבעזרתה נבראה אר
מתÎלשוץ מתוך כנסיית המאמינים היהודית. בניגוד ליהררים, פטורים הפלשתינים
מחקירת מקורותיה של הווייתם הלאומית, כמו היה קיומם הלאומי מובן מאליו.
10ומנם סובן סאלית הקביעה החמ נסתרת בדברים ש^מר הוא עצבו: "אני אינני
מאמץ שיש תרבות פלשתינית ייחודית, נטרדת. אין דבר כזה'. אם אין העם הפ-
Îית, על פה מושתתת הכרתו הלאומית, ואם הוא נעÎנרבדת יחחÎלשתיני םצרייד ם
דד הכרה לארמית, על מה מבוססת זכדתו להגדרה עצמית במסגרתה קה1 מדינה

לאומית*

מציקה לו האנומליה היהודית, מפני שהיא אינה מסתדרת עם נוסחת ההיסטו-
ריה האירופית, ולכן משהו בה בלתי תקיז אך, ראה זה פלא, באותה נשימה הוא פר
סר את העמים הערבים מחובת הגיות לאותם כללי התהוות. בשאדה, מדקסימ2
̂זז עפ"י היבוסי, אינו מצליח להתנער םשזקÎיות הדוגמה ולהכיר בכד שהםצי
רדויסטורית מורכבת מכדי להיענות לכללים קשוחים. הת* מחלק ציוני "עובד"

ו*נכשל' לאומות ולתופעה^ כאילו היו תלמידותיו.
טיעוניו קולעים אותו למצב כה נואש, עד שאיש השמאל הישראלי מתפתה לה-
ןוו: סירוב לערבב כץ חקירה ציל עבות >רנ מערך הסנטריה הפלשתינית. ו;ט^י/
היסטורית על אודות שורשי ההכרה הל>Î9םית, לבין הפתרונות הפוליטיים. לבבי
̂םית*, די לנו בכך שציבור גדול קובע שזזא חש באחדות גורל, שזזא -הזכות הל
מספח מיתוסים משותפים ושהוא מוכן להילחם על הבדדתו ה ע נמית במשך מאה
Îשנה. אם .הזכרת' הפלשתינית איבה נובעת מכל אלה, לא נותר אלא לקבוע שה
תÎננגשות ביז ערבים ויהורם היא נטולת ייחוד פלשתיני. הפלשתינים אינם אלא
חלק מהאומה הערבית, שהפסידה חלק זעיר םקרקעותיה במאבק נגד תנועה קולר
̂נ האוכ^ ניאליסטית אירופית. זו טרגדיה נוראה לכמה מן הפרסים המרכיבים >
הערבית, אבל עוול קטן מאחÎ לאומה הערבית הגדולה. התאונה ההיסטורית הזאת

אינה מקנה לפלשתינים ,זכות לאומית" כלשהי.
את טיעונו הקלוש למען זכות וווגדרה העצמית של הפלשתינים פנסה בשארה
להציל בעזרת הנבה על זכותם של הפרסים המרכיבים את הציבור הזה. אבי משער
שבתר לו כי תסטרת יקדה ששתי הזכויות ר0לה יתנגשו וכי במקרים שכאלה ני"
Îיהודית, מיÎאלץ להכריע מהי הזםל! העריפה. למשל, םנקח"ת המבט הישת1לית
מושה של *זכות השיבהי הפלשתינית הוא שלילת יכולתם של היהודים לקיים
מתנה שבה יחושו כבביתם. הגירתם של מיליוני פלשתינים - ומיהו םלשתיני חצי
מאה לאחר הנכבה* - לתוך מדינת ישראל היא נוסחה ברוקה למלחמה אזרחים,

שסופה חיסול תפדינה או אסון נוסך לפלשתינים.
Îת עם הגזדך העמוק שלי במתנה בעלת אופי יתי. 1 ו אני לא חרש מערבי לו 11
ת, אבל אבי דורש םפדינאי ערבי מפוכח להבין שכדי לא לצבור עוול על עוול,
Îת השיבהי להישאר בבחינת חלום מטאפיסי, מעיז "פלשתץ של טעÎצתכה .זם
לה*. הדוÎד ומעשית היחידה לפתרונה של בעיית הפליטים היא פיצוי כספי נדיב
ושיקום במתנות ערב, אשד לדבת בשארה איז תרבות עמיהן שונה במאומה מן

זÎ1!7בות הפלשתינית.
טיעוניו ההיסטוריים של בשאדה טככיתם עלי, אבל לא ימנעו ממני להסכים
עם דרישותיו לבבי אופיה העתית של מתנתבו רעל אופיים ןעכםף של יחסיה עם

מתנת פלשתץ.
גם אני חר1ב שישראל צתכה להיות "מדינת כל אזדזדה' ושבםזקדם או במ-
אוחד ייאלצו אזרחי ישראל היהודים לוותר על כל זכויותÎהיתר הפוקבות להם
בכוח וזעק. השאלה היא מהר סדר הקתמויות במאבק למען החזון הזה, שהת כל
עור תחיה ישראל בתועשת מצור, לא יסכימו אזרחיה היהודים לוותר על החוקים
ומקנים להם יכולת להי0ק במגמות הדמוגרפיות המסכנות את תוקנה היהודי
של המדינה. בשארה יטען כי המצור ירסר כאשד תתנכר ישראל לארפיה הציוני,

ואני אטען כי אזפיה הציוני של ישראל יתפונג כאקר יוסר המצוד.

בניגוד ליהודים, קיומם הלאומי סל הפלקתזינים כמו מובן מאליו,
בראיון ואוי לעיון המציג בין הסאר את על פ* עזמי בשאוה (

תנאי ה0יוס ההיסטורי בינינו לגץ ה0לשתינים), האומנם מזבן
זאזמד הוא עצמו מאליוז הקביעה הזאת נסתרת בדברם ?
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חובת בית המשפט, זכויות הנאשם
̂ - לא מק1ום ק1*כן עדזים כולם/ אלא מ^זענרם סל טבזד עדט ההתות וכבוד האדם, אץ, לדעת*, מקןם להגקש כתב האישום *הצ*בות* נגד אחה דרע

אותם העדטם שביסוד ההתנגדות למדיה הדתית ??'*? היא מנו^זאי הדגל <זלה
בימים אלה הוכן כתב אישום שני נגר פד אריה דרעי בנושאים
הטבונים "ציבוריים'. הוא פהייחס לאירועים שהתרחשו בשנת
Î1968, ועיידי בעבירות של פרפה והפרת אפונים - עבירות הפש
תקפות, על פי הנטען, בכך שאריה דרעי העביר ננ#זז אלפי שק-
לים םםשרר הפנים, באמצעות עיריות, לםוםדות דת, בהם מוסדות

מקורבים לשים רלר עצבו.
אני רואה ררפי בהעברות כספים אלה רסבוד שיש לעקוד תופעה
זו פן השורש. לפרות *#ז אני סבור שאין מקום לכתב אישום זה -
לאו דווקא סשום שפד דדעי לא הפציא את השיטה ותÎא איננו הי-
חיד שנקס אותה. השיקול הפדכזי המחייב, לדעתי, להתנגד לה-
גשתו מרשתת על ערכי יסחÎ של הגינות וכברד האדם. אלה הם,
אגב, הערכים שביסהÎ הז7!1גדות לכפייה הדתית שש*ס היא אחת

פנושאי הדגל שלה.
תזכררת: החקירה בעניץ נפתחה לפני כשמונה שנים; היא וה-
נהלה במקביל לזזךדה בנושאים האישיים ונמשכה לא פרדת מש-
לוש שנים. במהלכה התסרסמו בתקשורת ידיעות חוזרות ונשנות
אודות האשטזז כםזת נגד פד דרעי - פרסופים שבפהלכם היטש-
טש הנבול ביז שפוערת, חשדות וחקירה לבין הפםקנה שנראתה

̂ו של דרעי בחרה ורק "קשיים טכניים' סר בלתי נמנעת כי אשכ
נעים קבלת פסק דיז נגדו.

אץ צורך לתÎזדב את הריבוד על הפסול והסכנה שבפרסÎםים
מעין א7*ה, העלולים ליצוד מהרייברת אישית של חוקרים ותובעים

להשיג הרשעה.
החקירה הסתיימה םÎ9גרסט 1993, פוער בו הוגש כתב אישום
נגד פד דרעי (רנאשסים נוספים). כתב אישש מתוקן, הסשתרע על
50 עפודים, וכולל בין השאר אשפות של שחזר והםרת אפונים, הר
גש בשנת 1994. תפשפס םתנהל עד היום. כד בבד מסתבר שהתבי-
עה שפדה באמתחתה .רזרבה*, על כל צדה שלא תבוא, בר מרת אש-
מות נוספות (המכונות .ציבורידת"), שהחקירה לגביהן הסתיימה,
כאמור, לטני שנים, בסמוך לפועד הנשת כתב האישום הראשק

נגד פד דדעי.
עם הנשת כתב האישום הראקק פנתה ן7עועה לאיכרת השלטון
לבג"צ בדרישה שתופםק כהונתו של פר דדעי כשד, ועתירתה הת-
קבלה. החלטה זר היה בה סשום חידוש, שכן בעבר כיהן השר אבו
הצידה כשד לאחד הנשת כתב אישום נגדו, והיא עוררה קדשי נוכח

החזקה שכל אדם נחשב זכאי כל עוד לא הורשע בדין. לפררת זאת,
)? ניתן לקבלה רק בתנאי שהפעדכת סבורני כי ההחלטה רצויה,
הסשפסית פועלת כרארי וכי עניינו של הנאשם מתברר תוך זפן

סביר. לפרבה הצעד תנאי זה לא התקיים בעניינו של מר דדעי.
כעת מרגש כתב אישךם שני בקשר לאירועים שתÎנרהשו לפני
כעשר שנים ואשר החקירה לגביהם הסתיימה לפני קררב לתפש
̂ים עם התפתתה^ זו. זכרות אדם שנים. חוששני שלא ניתן לה
אינן בגדר סיםסה ריקה. זעק יםחÎ כבוד האדם וחירותו חל גם על
פר ררעי, ופן הדאר להציב נבול לעינויי דין שנאשם צריך להיות
חשוף להם. אין זה פתקבל על הרעת שהתביעה תוכל לפצל את
כתבי האישום כאורת נפשה, להגישם כזה אחד זה ולהחזיק אדם םד
זקÎ[ נאשם במשך שנים על בבי שנים. מה בם שבמשך כל התקופה

מופעלות כנגדו סנקציות תÎיפות.
̂ום פשפסו הנוכחי של פד דדעי, סן הדאר שהפרשה כדלה עם 

.̂ תגיע לסיוכ
̂ים באוגיברטיטת ר1"ז< ובמםלול ד3ותב דוא 6רונ4םור לטש6
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