"אכזריות? הממשל הצבאי
יותר מדי ליברלי ועדין"

אין להרוג אדם שהפר עוצר ,אך מותר לסטור לו ולהכות עם הרובה:
עדויות של אנשי הממשל חושפות איך נראתה ההתעמרות בערביי ישראל
אדם רז

••• את הברוטליות שתועדה בעיני המצלמות
במלוא כיעורה בשבוע שעבר — חייל יורה באדם
לא חמוש ,שמנסה להגן על הגנרטור שנחוץ
לקיומו בתנאי העוני המרים של דרום הר חברון
— יש לאתר עשרות שנים קודם לכן ,בימי
הממשל הצבאי .עדויות שהותרו לאחרונה לעיון,
לצד תכתובות היסטוריות קיימות בארכיונים,
שופכות אור על האלימות שרווחה בתוך אותה
"מדינה בתוך מדינה" ,זו שהשליטה ישראל על
אזורים נרחבים בתחומה ,ושבה התגוררו אזרחים
ערבים ממלחמת העצמאות ועד .1966
במשך יותר מ– 18שנה ,כ– 85%מהאזרחים
הפלסטינים היו נתונים למשטר דכאני שכלל ,בין
היתר ,דרישה להצטייד באישורי תנועה ,עוצר
קבוע ,איסור על העתקת מקום מגורים ללא
אישור ,מניעת התארגנויות פוליטיות ואזרחיות
וסגירת אזורים שהיו מיושבים בעבר .בעוד
שהיסטוריה זו הודחקה ברובה מזיכרונם של רוב
האזרחים היהודים ,היא מהווה חלק אינטגרלי
מהזהות ומהזיכרון הקולקטיבי של האזרחים העע
רבים .זיכרונות אלו כוללים לא רק את משטר
היתרי התנועה ,אלא גם את ההתעמרות
היומיומית ומשטר ההלשנות ומשתפי פעולה.
בפועל ,עבור נתיני הממשל ,הדמוקרטיה הישע
ראלית היתה שונה מהותית מזו שבה חיו
היהודים .יהושע פלמון ,יועצו לענייני ערבים של
ראש הממשלה ,כתב למפקדת ענף הממשל הצע
באי ,במכתב שאותר בארכיון המדינה ,כי התקבלו
ידיעות שלפיהן אנשי הממשל במשולש משתמע
שים "בלחץ בלתי־חוקי בחקירות תושבים ,כגון
שיסוי כלבים ,איומים וכדומה" .ברוך יקותיאלי,
סגן היועץ ,כתב למזכיר הממשלה שנה מאוחר
יותר כי המצב באזור מחייב לעתים "יד חזקה מצד
השלטונות" .הוא אמנם לא תיאר את תוכנה של
אותה מדיניות ,אולם עדויות הפתוחות לעיון מלע
מדות על מימושה של אותה מדיניות ,ובכולן נוכע
חת חוויית ההשפלה והדיכוי :נציגי הממשל
הצבאי מאיימים על אזרחים שלא ידווחו על מעע
לליהם; מושל (צבי אל־פלג במקרה זה) דורש שיע
כבדו אותו בקימה כשהוא נכנס לבית קפה בכפר,

שוטרים בוחנים את תוכנו של שק בצל שנתפס אצל ערבים1952 ,

ומאיים על מי שלא עושה זאת; חיילים משתעשע
עים בהפחדת אזרח ערבי באמצעות הנחת כלי
נשק על כתפו ,ואחרים מונעים מאזרחים מוסלע
מים להתפלל; נציגי ממשל מתעללים בחקלאים
והורסים את סחורתם; אזרחים מושפלים כדרך
קבע וננקטת כלפיהם שפה גסה; אלימות מופעלת
כלפי ילדים; ונציגי הממשל מאיימים על אזרחים
ערבים פן יצביעו למועמד אחר ולא לזה שהמושל
חפץ ביקרו.
המושל הצבאי בדרום ,יהושע ורבין ,טען בעע
דות מראשי ת  — 1956שנחשפה באחרונה לב�ק
שת מכון עקבות — כי "הממשל הצבאי יותר מדי
ליברלי ועדין .אין לדבר כלל על אכזריות ,כי זה

יהושע פלמון ,יועצו של רה"מ בן גוריון ,בודק תלונה על שיסוי כלבים בתושבים ב1950-
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דבר שאין לו שחר ,אלא עלילה שאין לה על מה
להתבסס בשום מקרה" .אולם דבריו של מושל
המשולש זלמן מרט ,בעדותו ב– 1957במשפט טבח
כפר קאסם ,מפריכים קביעה זו .לדברי מרט ,אין
חובה להרוג אדם שהפר עוצר ,ויש מדרג ענישה
מסודר" :אפשר לתת סטירת לחי ,מכה עם רובה
על הרגל ,אפשר לצעוק עליו".
עדויות מפורטות של שוטרי משמר הגבול,
שהיוו את הכוח המשטרתי בכפרים הערביים,
מתארות את חיי היומיום בתחומי הממשל .גילוי
הלב של השוטרים בעדותם במשפט כפר קאסם
מצמרר :האם "הוחדרה בך ההרגשה שהערבים הם
אויביה של מדינת ישראל?" נשאל אחד השוטע
רים ,וענה בפשטות" ,כן" .לשאלות "היית הורג
כל אחד? גם אם אישה ,ילד?" ענה השוטר" :כן".
שוטר אחר העיד שלו היו דורשים ממנו ,הרי
שהיה פותח באש על אוטובוס עמוס נשים ערע
ביות .שוטר אחר הצהיר" :תמיד הסבירו לי כי
ערבים הם אויבי המדינה ומהווים בה גיס חמישי".
השוטרים לא הפגינו רחמנות רבה גם כשנשאלו
על ירי בחסרי ישע ,ורובם אישרו שהיו עושים
זאת לו נדרשו .אחד מהם הסביר שלו היה נתקל
בתינוק ש"הפר" עוצר ,אז "זה אולי יישמע אכזרי
אבל הייתי יורה בו .הייתי חייב".

 8בי נ ו א ר 2 0 2 1

חלק מהתלונות של נתיני הממשל נמסרו ונע
כתבו בעילום שם .בפתח דוח של האיגוד
היהודי־ערבי למען השלום שהוגש –ב– 1958לוו�ע
דת שרים ,נכתב על הסיבות לתלונות האלמוע
ניות" :במקרים קודמים השתמש מנגנון הממשל
הצבאי באיומים ובלחץ נגד אנשים (הכוונה לאזע
רחים פלסטינים) שמסרו עדות נגדו" .חברי
האיגוד ליקטו עדויות רבות וצירפו לכל עדות
את שם המתלונן ולכן ביקשו "מכבוד השרים
לדאוג לכך ,שלא יהיה לחץ כזה ושהאנשים לא
יסבלו בגלל עדותם".
כמה עדויות מן הכפר ג'יש (גוש חלב)
מ– ,1950שאותרו בארכיון יד יערי ,שופכות אור
על מה שניסו נציגי הממשל להצניע .תושב המע
קום ,נעמה אנטאנס ,סיפר איך פרצו לביתו אנשי
הממשל ,הוציאו אותו באישון לילה לחקירה וציוו
עליו לדבר .אנטאנס הואשם ברכישת נעליים
ממבריחים ,והחוקרים אמרו לו שאם אינו יכול
לדבר — הם ידאגו לכך .על פי עדותו" ,צוויתי לחע
לוץ את נעליי ולהוריד את כיסוי ראשי .ובעשותי
כך הושבתי על הרצפה ,ורגליי הורמו על גבי כיע
סא .ובאותו רגע ניגשו אלי שני חיילים והחלו
מכים על כפות רגלי במקל עץ שעשוי מענף של
תמר מחוספס" .לאחר מכן הוא הושלך החוצה
כשהוא אינו יכול ללכת.
אדם אחר ,שזוהה בשם אל־טפי ,סיפר גם הוא
כיצד התפרצו לביתו והכו אותו עד שתשו כוחוע
תיו .אחד מאנשי הממשל הסביר לו שעתה עומע
דים להוציאו להורג והורו לו להיכנס למכונית
— כשאשתו עומדת בצד מבוהלת .לאחר נסיעה
קצרה המכונית נעצרה בצד הכביש ,ואל ראשו
של אל־טפי הוצמד אקדח .לאחר שהיכו אותו
בשנית השליכו אותו לדיר ,שם שהה שבועיים .גם
תושב בשם חנא יעקוב ג'רסי ספג טיפול דומה
לאחר שהמושל הצבאי הבהיר לו שהוא "זבל".
לאחר מכן החל להכותו על ידיו עד זוב דם" .אחרי
כן הוציאוני והוכנס אחד מחבריי ועשו בו כשם
שעשו בי .אחרי כן הוכנס השלישי ועשו בו כן".
כזו היתה השגרה של רבים.
העדויות המגוונות שבידינו מחייבות לפקפק
בדבריו של מישאל שחם ,מפקד הממשל הצבאי,
שקבע בוועדה שדנה ב– 1956בעתיד הממשל
שהוא "אינו חמוּ ר" ואף "מהווה גורם לחינוך
לאזרחות טובה" .מה שברור הוא שהמדינה פעע
לה להסתיר את המידע על המתרחש בתחומי
הממשל מהציבור .כבר בפברואר  1951היה זה
הרמטכ"ל יגאל ידין שהתרעם על פרסום ידיעה
על גירוש תושבי  13כפרים ערביים .ידין גרס
ש"ידיעות מעין אלו עלולות להביא נזק לביטחון
המדינה ,ויש על כן למצוא דרך שהצנזורה תעכב
את פרסומן" .נתן אלתרמן ידע מה הוא סח כשע
כתב את שירו הביקורתי נגד הצנזורה "לחש
סוד" שנה מאוחר יותר.
מנגנון הממשל הצבאי פורק לפני שנים ,אבל
רוחו עודנה קיימת בתחומי המדינה ומחוצה לה,
בשטחים הכבושים .אז המנגנון פיקח ושלט על
אזרחי המדינה הפלסטינים בתוך הקו הירוק ,ועע
תה פעולות שיטור נעשות מעבר לקו על ידי
חיילים נגד אוכלוסייה אזרחית .וישנו דבר משוע
תף נוסף :אז והיום רובו של הציבור הישראלי

משלים עם עוולות שנעשו ,ומחריש.
אדם רז הוא חוקר במכון עקבות .המאמר מבוסס על
ספרו "הממשל הצבאי  ,1966 –1948אסופת מסמכים"

