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ת עבודתו המרתקת ת תגובתו של שלי פריד על מאמרי ״יהודי עיראק והחשבון הלאומי״1 וכן א  קראתי בעיון רב א
 ״אדמה יקרה: מדיניות החוץ של ישראל בשאלת הפיצויים עבור רכוש נטוש לפליטים הפלסטינים 1947-1951״.

ת הנאמר במאמרי.  לדעתי, אין בהערותיו ובעבודתו של פריד כדי לסתור א

ה אינטרס של מדינת  מבין מכלול טענותיו של פריד, המרכזית שבהן היא שפיצוי הפלסטינים בשנים 1950-1951 הי
ת  ישראל משום שיכול היה להוות כלי לגיטימי למניעת זבות השיבה. גם אם טענה זו נכונה, אין היא מאיינת א
 טענותי המרכזיות. השימוש ברכושם של יהודי עיראק לצרכים חשבונאים של קיזוז התגבש כתיאוריה מדינתית,

 בין אם ישראל התכוונה לפצות את הפלסטינים(כפי שטוען פריד) ובין אם ביקשה להתחמק מפיצוי. אדרבא, אם
ה ת הפליטים הפלסטינים בי אז הגיון הקיזוז המוצג במאמרי רלבנטי אף יותר, שכן הי  התכוונה ישראל לפצות א

ת סכום הפיצוי באופן משמעותי.  אמור להפחית א

 זאת ועוד: פריד מתעלם מן הטיעון המרכזי שבמאמרי והוא השימוש שעושה המדינה ברכוש לא לה. לשם
ה זה הגיון מדינתי גלוי, אינסטרומנטלי  כך לא צריך בהכרח לדבר על קונספירציה חשאית מצד הממשלה. הי

 וחשבונאי, אשר עוצב במארס 1951 ואושרר שוב על ידי הממשלה במאי 1952 (ישיבת ממשלת ישראל ל״ה/שי״ב
 מיום 11.5.52) ובאוקטובר 1952 (ישיבת ממשלת ישראל ה/שי״ג מיום 52.10.19). אתגר רציני להגיון המדינה

ר מלונדון ופרופ׳ יוסף ו  הישראלית הוצב לפתחה על ידי יהודים עיראקים שאינם אזרחי ישראל(למשל נעים תג
 חדד מניו־יורק): אלה סרבו להשלים עם צעדי הממשלה ואף איימו לפנות לערכאות משפטיות על שנגזרה עליהם

 אזרחות ישראלית כפויה בעצם מעשה הניכוס.

 במאמרי הנ״ל הבאתי כמה דוגמאות מן העבר של רישום רכוש על ידי המדינה תוך הונאתם של יהודי עיראק
 (למשל רישום הרכוש בשנת 1955). כדאי לציין שבעצם ימים אלה מומחש הטיעון שהצגתי פעם נוספת ובעוצמה

ה של חי  חזקה יותר: לאחרונה הפיצה הפדרציה הספרדית העולמית, בתיאום עם משרד ראש הממשלה(בהנ
 יועץ ראש הממשלה לענייני תפוצות בוב בראון) עשרות אלפי טפסים לרישום רכוש. הטפסים חולקו בבתי כנסת
 מזרחיים בישראל, באירופה ובצפון אמריקה. על גבי טופס הרישום הוסבר: ״אנו פונים אליכם להשתתף במימוש

 מפעל חיוני שמטרתו איסוף נתונים של הרכוש היהודי בארצות ערב. הנתונים ישמשו בסים לתביעה נגדית
 לתביעותיהם של הערבים במשא ומתן הסופי בעתיד בין ישראל לבין מדינות ערב״.2 העובדה שרישומי המלאי

 נעשו לקראת המשא ומתן עם הפלסטינים לא מוסתרת כמו בעבר, הן משום שיהודי ארצות ערב איבדו במרוצת
ת פעולותיה באמצעות ארגון וולונטרי.  הזמן תקווה לפיצוי עבור רכושם והן משום שהפעם מלבינה המרינה א

 לטיעון המוצג במאמרי יש אפוא המשך. התיאוריה שגובשה בשנות החמישים(ואשר ביחס לתקפותה יש לפריד
 ספקות) משוכפלת בישראל של שנת 1999 בשל החרדה הישראלית מפני תוצאות הדיונים על הסכמי הקבע עם

 הפלסטינים, ובמיוחד בשל הדיון על זכות השיבה ועל הפיצויים לפליטי מלחמת 1948. רעיון הקיזוז הוא בלתי
ת הרכוש הפלסטיני ב־1948 וחילקה אותו בעיקר ליהודים יוצאי ארצות  מוסרי וציני. מדינת ישראל אשר הפקיעה א

ת אופן חלוקת העוגה והן על מנת  אירופה, עושה שימוש ברכושם של יהודי ארצות ערב הן על מנת להצדיק א
 להתחמק מאחריות לפיצוי הפלסטינים על העוול שערם להם על ידי מדינת ישראל.
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