חיד את ישראל.
עורך אל־איתיחאד ,אמיל תומא ,שהוא
בלי ספק אחד המשכילים הרציניים והמעמי־
קים ביותר בקרב ערביי ישראל ,מאן לפר
סם את המאמר .לגביו היה חשוב יותר
מעמדו של בן־בלה בגיבוש התנועה הלאו
מית הערבית ,והפיכת החברה הערבית ה
מפגרת לחברה סוציאליסטית מתקדמת ,מן
ההתקפה הרברבנית על ישראל .נערך ויכוח
נרגז בישיבת הוועד המרכזי של מק״י ,ולב
סוף ניתנה אפשרות לאגף הערבי לסגת
בכבוד .במאמר ארוך שהקדיש אל־איתיחאד
ליום השנה העשירי לפרוץ המרד באל־
ג׳יריה ,נאמר :״ההתנכרות לזכויות העם
הישראלי אין בה כדי להועיל למאבק למען
החזרת הזכויות של העם הפלסטיני.״ וזאת,
מבלי להזכיר את מאמרו של מיקוניס.
★
★
★
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זכויות על מי׳ הירדן
ך• א כל הניגודים בין שני אגפי הטפ

 /לגה באו לידי ביטוי כה מובלט .אבל
מי שקרא את עתוני המפלגה ובטאוניה
יכול היה לעקוב אחרי שורה של התנג
שויות .האחרונה חלה לפני שבועיים ,והיו
מעורבים בה ח״כ משה סנה ומאיר וילנר.
הראשון הוא עורכו הראשי של קול העט,
השני הוא מרכז המזכירות של המפלגה.
הראשון נימנה על מעצבי הקו החדש של
המפלגה ,השני נאחז עדיין בנוקשות היש
נה ,נחשב גם לדובר הקו ״הערבי".
בנאום שנשא בפתח־תקווה ,שלל וילנר
כל פעולה ישראלית חד־צרדית בקשר למי
הירדן ,תקף את הצהרתו של אשכול כי

ערביים לעקרון ״ציוני״ של פיתוח הארץ
לצורכי התיישבות.

★

★

★

דור יוצאי נח״ל

^ ת כן שהניגוד היסודי בין שני הפלגים
 1ל א היה פורץ בגלוי ובצורה כה מודגשת,
לולא עמדה מק״י בפני הצורך לערוך את
ועידתה ה־ . 15לקראת הוועידה חייבת הנ
הגת המפלגה להכין תזיסים .העסקנים ה
קומוניסטיים ידעו כי אפשר למצוא נוסחת־
פשרה מילולית לכל בעייה .אולם היה ברור
להם גם ,כי הפעם אין להסתפק בכיסוי
הסדקים על־ידי שיכבת טיח .הם החליטו
כי הגיע הזמן לליבון יסודי יותר.
העובדה שחילוקי־הדעות הסתננו החוצה
מעידה בעצמה על השינוי אשר חל במק״י.
גדל בה דור חדש ,אשר אינו רוצה להת
בדל מן הזרם הכללי של חיי המדינה .על־
כן ,סבור הוא ,כי לא רק ייתכן לנהל
ויכוח פוליטי בתוך המפלגה ,אלא שהציבור
הרחב רשאי לדעת על ויכוח זה .זהו ה
דור שהקים את קיבוץ יד חנה ,ואשר ב־
קירבו התארגן גרעין הנח״ל הראשון של
הנוער הקומוניסטי .זהו הדור שדחיפתו ה־
״לאומית״ איפשרה לו לשבור את החרם
שהוטל במשך דור שלם על המפלגה הקו
מוניסטית .נמצאו גורמים ציבוריים שהראו
נכונות לפעולה משותפת עם מק״י ,ובפעם
הראשונה אף צורף ח״כ קומוניסטי )סנה(
למשלחת פרלמנטרית לחו״ל .אפילו קול
ישראל החל מצטט את מאמריו של קול
העט ,במסגרת סקירת העתונות היומית.
חלק זה של המפלגה תבע הגדרה מחודשת

יריבים וילנר וסנה
מלחמה טל המים

והערבי□
היותה הפגישה היחידה שנערכה בין
מפלגה ישראלית כלשהי לבין מפלגה ער
בית .היא חשובה גם לגבי התפתחות ה
משבר הפוקד עתה את מק״י.
פואד נצאר הינד יליד נצרת ,ובן־אחיו,
סוהייל נצאר ,הוא כתב קול העם בנצרת.
אמו של פואד חייתה בישראל עד לפני
שנתיים ,ונתמכה על־ידי המפלגה הקומו
ניסטית שעה שבנה נמק במעצר ירדני.
כאשר שוחרר ממעצרו ,מיהר לעזוב את
ירדן ,הפך לגולה באירופה .שמו של ה
חבר השני במשלחת הירדנית לא פורסם,
שכן עליו היה לחזור לארצו ,שם מהווה
מפלגתו אירגון לא־חוקי.

★
הנדרד;

★

★

עצמית עד להיסרדות

* צאר הביע את הערכתו על עמדתה
^ העקיבה של מק״י במלחמה למען
זכויות העם הפלסטיני .אבל היו לו כמה
שאלות .למשל :במצע של הוועידות הקוד
מות קבעה המפלגה הישראלית שהיא תו
מכת בזכות ההגדרה העצמית של ערביי
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ישראל — ״עד להפירדות״ .בזמן האחרון,
המשיך הירדני ,נידמה לו כי שוב אין עמ
דת מק״י כה ברורה והחלטית .מה קרהו
ועוד :״אנחנו עומדים על פתרון המדיה
על בסיס החלטות או״ם משנת  .1947גם
אתם חייבים להעלות דרישה זאת.״
דעות אלה אינן נחלת הקומוניסטים ה
ירדניים בלבד .שותפים להן כמעט כל חברי
מק״י הערביים .בשיחות פרטיות ובוויכו
חים פנימיים בין חברי המפלגה ,מבטא
נצאר השראלי ,היושב עדיין בנצרת ,בדיוק
אותן שאיפות שמבטא נצאר הירדני ,ש
ישב גם הוא לפני  17שנה בבירת הגליל.
גם אמיל חביבי ,שהשתתף באותה פגישה,
חשב כמוהו .אבל הוא התאפק ,שכן לפני
צאתו למוסקבה התחייב לקבל את הקו ה
רשמי של מק״י — וקו זה אינו זהה עם
הקו של נצאר.
הוא בא לביטוי בפי שמואל מיקונים,
בערך כך :אומנם חלו שינויים בגישתה של
מק״י לבעיית ארץ־ישראל ,אך שינויים אלה
היו מחוייבי המציאות המשתנה .מאז קום
המדינה השתנו הנתונים הדמוגראפיים .״ה
גישה שלכם,״ הבהיר מיקוניס ,״תלכד את
כל עם ישראל נגד החזרת הפליטים.״ הוא
הדבר ביחס לדרישה שיש להחזיר את גבו

לות ישראל לתוכנית החלוקה של . 1947
ואז באה הנימה המבליטה את השינוי
הגדול שחל בעמדתה המדינית של מק״י:
הבעייה אינה בעייה של גבולות ,כי אם
של קבלת העיקרון לפיו ניתן לפתור את
הבעייה בדרכי שלום .אם תיווצר נכונות
לכך מ ש נ י ה צ ד ד י ם  ,כי אז ניתן לפתור
את הבעיות המעשיות.
בסוף הפגישה סוכם ,כי כל צד יעביר
את פרטיכל הפגישה לידיעת חברי מפלגתו.

★ ★

★

ישראלי זהה לציוני

ך* ויכוח כין מיקוניס לבין נצאר לא
) } הסתיים במוסקבה ,אלא התחדש ונמ
שך ביתר שאת בתוך מק״י עצמה .ולמ
רות שמעל דפי עתוני המפלגה עטוף כל
העניין במונחיו אידיאולוגיים ערטילאיים,
ברור דבר אחד :המחלוקת הינה ,בעיקרה,
בין החלק הערבי לחלק העברי.
החלק העברי ,המהווה רוב במפלגה ,עבר
את התהליך שפקד את כל המפלגות ה
קומוניסטיות באירופה .הוא נעשה ״לאומי״
יותר ,והצד ״הישראלי״ של המפלגה זכה
העמיד
לאחרונהלהדגשת־יתר .תהליך זה
את החברים הערביים בפני בעייה קשה .כי
״ישראלי״ זהה במרבית השטחים עם ״ציו
ני״ .והלא הציונות מנוגדת תכלית הניגוד
הלאומיתהערבית ,אשר ערביי
לתנועה
ישראל רואים את עצמם כשייכים אליה.
על כן ,כאשר נתן הרוב העברי גוון ״יש
ראלי״ למפלגה וחדל ללחום בציונות באשר
היא ,נוצר חייץ בינו לבין המיעוט
הערבי בתוך המפלגה.
מה עוד ,שהאגף הערבי של מק״י הפך,
במרוצת השנים ,מוצא ציבורי יחיד לשאי
פות הלאומיות הערביות בישראל .העובדה
שכל קבוצה לאומנית חוסלה באכזריות על־
ידי המימשל הצבאי והש״ב ,ושרק למק״י
הותרה פעולה פוליטית חוקית ,כיוונה אליה
את עיקר הפעילים הערביים.
ההתנגשות בין שני האגפים באה לידי
גילוי סנסציוני כאשר עורך אל־איתיחאד,
בטאונה הערבי של מק״י ,סרב להדפיס
מאמר שפירסם שמואל מיקונים בקול ה
עם ,הבטאון העברי .היה זה מאמר שנכתב
במוסקבה ,שם שהה מיקונים לצורכי טיפול
רפואי .תחת הכותרת ״באוזני אחמד בן
בלה״ ,ייסר הקומוניסט הישראלי הוותיק
את נשיא אלג׳יריה על כי איים לד,כ־

מזכיר כללי מיקוכים
הגנה על ישראל

במיקרה של ויסייר ,תצא ישראל למלחמה.
הוא הסכים כי לישראל זכויות על מי ה
ירדן ,אבל הבהיר כי חלוקת מי הירדן חיי־
בת להיות תלויה ,למעשה ,בהסדר־שלום
מקיף עם הערבים.
למחרת יצא משה סנה במאמר ראשי ב
קול העם :״ודאי ,מוטב היה שבעתיים לפ
תור את הסיכסוך הכולל ,ובמסגרת זו היד,
נמצא בנקל פתרון גם לחלוקת המים ה
משותפים  . . .אך אם אין עדיין נכונות ב
מדיניות הרשמית לפיתרון הסיכסוך הישר־
אלי־ערבי בכללותו ,על יסודות הצדק וה
שלום ,אין זאת אומרת שיש להתייאש מ
לכתחילה מאפשרות של פתרון סיכסוך
חלקי ,כסיכסוך המים ...״
לא היד ,זה מיקרה ,כי במאמר זה הושם
דגש על חשיבות המים לפיתוח ישראל.
באותו שבוע עצמו נערך בתל־אביב כנס
של ועד אנשי־הרוח למען פיתוח ללא ני־ו
שול .גם הקמת גוף זה ,בהשתתפות מק״י,
היתה כרוכה במאבק סמוי בין שני פלגי
המפלגה ,שמטרתו לרתום את הקיצונים ה

של היחסים בין מק״י לבין המדינה .מושכל
ראשון :ברגע שתחדל להתקיים המדינה ,לא
ייוותר גם כל טעם למאבקים האחרים .ואת
המושכל הזה ,החליטו ,חייבים לקבל גם
החברים הערביים.
תוך להט הוויכוח ,נידמה היה כי ייתכן
פילוג בין שני הפלגים .אבל בשני הצדדים
החלו מתגברים המוחות הצוננים יותר ,אשר
הבינו כי הריסת המתכונת הנוכחית של
מק״י אך תזיק לאינטרס המשותף של שני
העמים בישראל .שכן זוהי המפלגה הדו־
לאומית היחידה בארץ ,ואם תיהרס —
ייסגרו לחלוטין שני המעגלים הנפרדים של
החיים הערביים והעבריים ,ושוב לא יהיה
מגע ומאבק משותף.
על כן ,שעה שהתכוננו לנסח סוסית את
סעיפי המצע אשר יוגש לאישור הוועידה,
הסכימו ראשי שני הפלגים לא לדחוק את
הקץ ,אלא למצוא את הנוסחה שתגשר בין
שני האגפים — מתוך תקווה שאחרי הפ
שרה המילולית תימצא גם הפשרה המעשית
בין שתי השאיפות הלאומיות.

