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מדינת־ישראל. של בית־ד,נבחרים
 נוגע זה מה לומר: אתה יפול

לי?
זו? במדינה לי יש חלק איזה
 המפקיעה במדינה, לי יש חלק איזה

 צבאי, מימשל עלי המטילה אדמותי, את
 ממני השוללת יום, מדי אותי המשפילה

היסודיות? זכויות־האזרח את
בלאו הלוחמת במדינה לי יש חלק איזה

 ושאינה המרחב, רחבי בכל הערבית מיות
הפלסטינית? האומה בקיום כלל מכירה

להמשיך: יכול ואתה
מלהצביע? בכלל אימנע לא מדוע

תמו־ פולי את אמכור לא מדוע

 1 1 י .' , י י 1 י ■ י ־־״
 הצבועות הישנות, המפלגות שלטון את בור

השק מסכת את לנצח עליהם והמושחתות.
ער נגד עיברים המקימה המוסכמים, רים
ל עליהם עדות־המיזרח. נגד אשכנזים בים,

כל לחץ והתנכלויות, מזימות על התגבר
פוליטי. וטירור כלי

 אכל - אחי יא להם, זקוק אתה
לך. גם זקוקים הם

 ה־ את לתקן יצליחו לא לבדם הערבים
 לא לבדם היהודים וגם — במדינה מישסר
בכך. יצליחו
 אחד, גדול כמחנה יחדיו, רק
 הדרוש הכוח את לאסוף יוכלו

לנצחון.
זאת. יודעים והשרירות השחיתות כוחות

הצבאי. המימשל את מקיימים הם כן על

 נגר חגרנלנז הנזפגנר ראשי בין הרה״ ״הננגלנו אנשי
שננזייב לפני בכנבנז הדיון ננרב הצבאי, הנזינזשל

יכו שמדינת־ישראל מאמין אני
שות להיות, וצריכה להיות, לה
 הערכית הלאומיות של נאמנה פת

 שתכיא הגדולה המהפכה ככיצוע
 ד קידמה אחדות, שלנו למרחכ

זרים. מעול שיחדור
 וצריכה יכולה שמדינת־ישראל מאמין אני
 פלסטינית, ערבית אומה של בקיומה להכיר

העיברית. לאומה ושותפה בת־ברית שתהיה
ה ממנהיגי שרכים מאמין אני
 הנשיא וכראשם הערכי, עולם
 זאת יודעים עכד־אל־נאצר, גמאל

 לרגע מחכים ורק - ככף ומכירים
 לומר התנאים להם יאפשרו כו

זאת.
 העיברים ישראל אזרחי שאנו, מאמין אני

 ליצור כדי לפעול וחייבים יכולים והערבים,
ב כך על להכריז יהיה אפשר שבו מצב
 בין פירושו, כאלה תנאים יצירת גלוי.

 בישראל הריאקציוני המישטר החלפת השאר:
מתקדם. במישטר

★ ★ ★
 פע־ עבד־אל־נאצר גמאל את גשתי **

 זאת היתר. הפעמים בשתי בחיי. ^ציים
 זה מול זה ועמדנו פנים־אל־פנים, פגישה
מועטים. צעדים של במרחק

 חייל הייתי אני .1948 בשנת היה זה
 ב־ קצין היה ועבד־אל־נאצר בצבא־ישראל,
צבא־מצריים.

 על בקרב בלילה, אותו פגשתי פעם
נפצע. הוא ושם ,105 הגבעה

 עיראק״ ליד אותו פגשתי השניה בפעם
אני. נפצעתי ושם אל־מנשיה,
 זה להרוג ניסינו כזה. זה ירינו

זה. את זה שנאנו לא אף זה• את
 לעבד- שהיו שיחות מתוך יודעים, אנחנו
 ה־ הקצין עם המלחמה באמצע אל־נאצר

 משא־ומתן ניהל עימו כהן, ירוחם עיברי
 את אז שנא לא שהוא — הרוגים לפינוי

ישראל.
 הסכים 1954 בשנת כי הוכח לא־מכבר

ראש־ד,ממשלה עם להיפגש עבד־אל־נאצר

כעוכ שהיא כשם הערכית, מיות
העיכרית. הלאומיות רי

קץ? לה נשים איך
★ ★ ★

 מסוגל אינו בישראל הקיים •*מישטר
 אין הערבית. ללאומיות יד ולהושיט |

 ונועזת חדשה תוכנית להציע מסוגל הוא
ו ישמעאל בני של גדולה פדרציה להקים

 הנשגבים האידיאלים את שתגשים ישראל,
 העיברית והלאומיות הערבית הלאומיות של
 המולדת למען אמת של בשותפות יחד, גם

המשותפת.
 לכך? מסוגל אינו מדוע
ו זרות, להשפעות כפוף שהוא מפני

ב לקיים כדי זרות ממעצמות לכסף זקוק
טפילי. משק מדינה

 אנשים עומדים שבראשו מפני
הכי שלא באירופה, שגדלו זקנים,

 הערכית, הלאומיות את מעולם נו
פחות. עוד כיום אותה והמבינים

ישנות ממפלגות מורכב שהשלטון מפני
 בחוץ־ שנולדו — מפ״ם ועד מחרות —

 למרחב הזרות תפיסות והעמוסות לארץ,
שלנו.
 מיש־ בישראל להקים אנחנו חייבים לכן

ש — אמיתי לאומי מישטר — חדש טר
 מולדתנו, אדמת על רגליו בשתי יעמוד
 את שיראה המזרח׳ להבנת פתוח שליבו
שלנו. המרחב מן בלתי־נפרד חלק עצמו

 יד לתת אחי, יא לך, קורא אני
כישראל. כזה מישטר להקמת

 לאומי, כערבי חובתך שזו לך אומר אני
 המרחב, מן האימפריאליזם את לסלק הרוצה
 של חיים הערבים לכל להבטיח הרוצה

 רוצה שאני כשם — וגאתה וקידמה כבוד
ערבי או עיברי — ישראלי לכל להבטיח

וגאווה. וקידמה כבוד של חיים —
★ ★ ★

 במדינת־ישראל. למיעוט שייך תה
ו ל י א ו  מיעוט היא עצמה מדינת־ישראל י

הערבי. בעולם

 מפלגה של לזנב טוב כסף רת
 מפלגה של לקוויזלינג או פלונית,

אלמונית?
 שמבטיח למי קולי את אמסור לא מדוע

 קולות, אלף תמורת לכפרי קו־מים להניח
אלפיים? תמורת כביש אליו לסלול או

 ככנסת? יושב מי לי איכפת מה
 ? כישראל קורה מה לי איכפת מה

★ ★ ★  שזוהי אחי, יא אותך, לשכנע כא ני
ת עו ט £ גדולה. \

לך. איכפת שזה אותך לשכנע בא אני
ה הארץ ככן לך איכפת שזה
 לאומי. וכאדם כערכי זאת,

★ ★ ★  הקורה וכל הזאת, במדינה חי תה ^
ה ב £ במישרין. עליך משפיע \

 סכנה עליה מאיימת אשר היא, אדמתך
פיתוח. של כוזבת באמתלה הפקעה, של

ה הצבאי, למימשל הכפוף הוא, כפרך
כבוד. של וחיים חוק של שלטון בו מונע

 רמלה בנוסח פוגרום אשר היא, שכונתו
 הלאומנית ההסתה תוסיף אם עליה, מאיים

בחוצותינו. להשתולל
לך! נוגע זה לכן
 לי, נוגע זה בייאוש: לומר אתה יכול

 כוח איזה להשפיע? יכול אני איך אבל
 — זכויותיהם על להיאבק לערבים יש

 הצבאי, המושל של לטירור כפופים כשהם
למע לפיטורין, צפוי פיו את הפותח וכל
ולהגלייה? לריתוק אדמיניסטראטיבי, צר

אחי: יא לך, אענה כך על
 אינך נטול-כוח. אינך כודד. אינך

חסר־אונים.
 של רבבות בישראל העיברי בציבור ישנם

 מיש- במדינה להקים הרוצים בעלי־רצון־טוב,
 חוקה לחוקק הרוצים אמיתי, דמוקראטי טר

 לאום של הבדל בלי לכל׳ חרות שתבטיח
והשקפה. דת ועדה,
לש- עליהם מוטל זו, מטרה לכבוש כדי

ה את לך להוריד כדי רק קיים לא הוא
 כדי גם קיים הוא פיך. את ולסתום ראש

 העיברים טובי בין ושינאה חשד לזרוע
 ולפצל כוחם את לפלג כדי הערבים, וטובי

מחנם. את
 ד לכד ערכים פועלים עוד כל

להם יעמוד לא - לכדם עיכרים
 שמע
■שמעאד!

 ננוצח יחדיו, לנצח תחת כוחם.
כנפרד.
 תקנות־ בעזרת פיך, את לך סתמו אתמול
ל מנסים היום הידועות־לשימצד- החירום

הרע. לשון חוק באמצעות פינו, את סתום
 חדש כוח של עלייתו את מנעו אתמול

 את למנוע מנסים היום הערבי. ברחוב
העיברי. ברחוב חדש כוח של עלייתו

 שתי דרושות אומר: הערבי הפיתגם
 שתי גם דרושות כפיים. למחוא כדי ידיים
 ישראל, במדינת מהפכה לחולל כדי ידיים

אמיתי. דמוקראטי מישטר בה ולהקים
ערכית. ויד עיכרית יד

 ד,אינ־ אל רק לפנות רוצה איני ולס ^
ס ר ט £  רוצה אני כתושב־ישראל. שלך \

לאומי. כערבי מצפונך אל גם לפנות
 בעיצוב להשתתף לך קורא הייתי לא

 האמנתי אילו מדינת־ישראל, של דמותה
 סותר מדינת־ישראל של קיומה בי לרגע

הער הלאומיות של הנעלים האידיאלים את
בית.

 ושכל נכון הוא שההיפך מאמין אני
 מיש- יקום כאשר בכך ייווכח במרחב ערבי

בישראל. אחד טר

 שרת בעד מנע זר לחץ אך— שרת משה
לפגישה. מלבוא

 כאי־ לי שהיו כפגישות השנה,
 ממד־ ערכיים מנהיגים עם רופה
עכ גם כי לי הוכרר עליונה, דגה
 עם להידברות אפשרות ישנה שיו

עכד־אל-נאצר.
 מי מפריע? מי הפריע? מה כן, אם
 נגד זו ומדינות־ערב ישראל את מקים
אלה?
 להבין כדי מדיני גאון להיות צורך אין

בכך: מעוניין מי
 ועמי-ערב ישראל כין המלחמה

 כפני המרחב את הפותחת היא
והקומוני האימפריאליזם חדירת

ורוסים. אמריקאים כפני זם,
ל לאנגלים המאפשרת היא זו מלחמה

ה ובניצול הערבי הדרום בדיכוי המשיך
הערבי. נפט

 הקטן לחוסיין המאפשרת היא זו מלחמה
 ול־ ,ממלכתו של הפלסטיני בחלק לשלוט

 ול־ ולפייצל בדמשק, לשלוט ההרפתקן חאפז
 תמלוגי־ חשבון על להשמין נסיכיו כנופיית

הערבי. לעם השייכים הנפט
הלאו כעוכרי היא זו מלחמה

 בישי זר עצמך את 'מרגיש אתה כיום ״'־׳
 זרה עצמה את מרגישה שישראל כשם ראל,

במרחב.
 להעניק מוכנים ישראל שליטי אין כיום

 מסוגלים אינם עצמם שהם בעוד שוויון, לך
במרחב. שוויון לישראל להשיג
ל גבך את להפנות רוצה ואתה יתכן
 גבה את מפנה שישראל כשם — ישראל
הערבי. לעולם
ההיפך: את לעשות לך קורא אני
המיש־ פני לשינוי היום ידך תן

 שישראל כשם - כישראל טר
המרחב. פני כשינוי מחר תשתתף

וער עיברים בישראל, הטוב הרצון בעלי
 להקים כדי פעולה לשתף חייבים בים,

 ושלום. שיחרוד שוויון, של מישטר בישראל
 ולאי־ המרחב לשיחרור יד יתן זה מישטר

הערבית. המהפכה ארצות עם יחד — חודו
 חייבת היא אחת. רגל על התורה כל זוהי
ל הולך אתה כאשר עיניך, לנגד לעמוד
קלפי.-

 שונות. בדרכים להילחם אפשר
 יעילה דרך אין כמדינת-ישראל,

פתק-הכוחר. של מזו יותר


