
 ולהתבטא עיתון להוציא נפשו, כאוות פלל
ל זכאי הוא כן — רוחו על העולה ככל

ש מפני בארץ, כל־כך ברור לא זה הפגין.
 הבריטי, המנדט ירושת את ירשנו אנחנו
מ שחשש מישטר של קולוניאלית ירושה

 ה־ להתקוממות תהפוכנה פן הפגנות פני
 שקטה הפגנה גם השילטון. נגד ״נייטיבס״

 זה מצב המשטרה. של היתר טעונה היתד,
 מציע אני דמוקרטית. במדינה נסבל אינו

ל הבריטי הקולוניאליזם מירושת שנעבור
עצמה. בבריטניה הדמוקרטיה מציאות

 שבחסד; עניין אינה ההפגנה
שבזכות. עניין היא הפגנה

 שום היתד, לא ? המשטרה עשתה מה
ש ה״נוראית״ בהפגנה אלימות של סכנה

 ממארגניה שלכמה טענה המשטרה תוכננה.
? פלילי עבר יש

מת הפלילי העבר האם ? מה אז
ב הורשעו האם להפגנות? ייחם

 ציבורית? התקוממות
+  היחס כל על הערה כאן להעיר ש *

״עבר״. להם שיש לצעירים 7
 רך. בגיל כלשהי עבירה ביצע צעיר
צעי עבריינים של למוסדות אותו שולחים

 ל־ מיכללות לפושעים, סמינרים שהם רים,
ראשי־כנופיות.

 אחת פעם שהסתבך בזה, לצעיר
 להיחלץ סיבוי אין - החוק עם

לעולם. מזרועותיו
ל־ לא יעילה, מערכת־שיקום שום אין

ו דעתה את משנה עצמה המשטרה היתר,
לד יכלו איך להפגנה. אישור להם נותנת

הפג להיות שעומדת ההפגנה לפני יום עת
? ואלימה בלתי־חוקית נה

 נוגדת המישטרה של הזאת ההתנהגות כל
 ההגיון ואת זכויות־האזרח את החוק, את

הדמוקרטי.
טיפשות! זוהי מפשע. גרוע זה
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:הפוליטית דבעייה שר

י  אל־פתח אירגון מנהל שנים כמה מזה י
ה ענפה מערכת־תעמולה העולם ברחבי

ה במדינה יש : הבא התיאור על מבוססת
מדוכ עדות־המיזרח בני אלפי מאות ציונית

ה השילטון עול תחת נאנקים אלה אים•
 מ־ אלה יהודים והמוני יום יבוא אשכנזי.

ה מישטר־הכפייה נגד יקומו ארצות־ערב
 ויתאחדו הגזענית ישראל את יחסלו ציוני,

חדשה. במדינה הערביים אחיהם עם
 מצפן, קבוצת על־ידי נעזרת זו תעמולה

 בעולם מסויימים גורמים אשר זעירה קבוצה
בינלאומית. תהודה לה מקנים
תמי אנשים אצל קשבת אוזן מצאה היא

 והאינטי־ הנוער החדש, השמאל מקרב מים
תבל. ברחבי הצעירה ליגנציד,
 להילחם לעצמנו חובה ראינו ואני חברי

 ובספרינו במאמרינו בנאומינו, זו. בתעמולה
תי :רבות בארצות לאינטלקטואלים אמרנו

 אל־פתח של זד, חלום אווילי. הוא זה אור
 לשלום דרך אין מיסודו. מופרך הוא ומצפן

ריבו עמים שני של הדדית בהכרה אלא
פלסטינית. ומדינה ישראל מדינת של ניים,

* באפריקה פאנתר
טיפ זוהי - מפשע גרוע זה

שות:
 החברתית. הבעייה ישנה
המשטרתית. הבעייה ישנה

אחרות. דוגמאות אמריקה
 של שכונתית כנופיית־רחוב היתה :למשל
ש פורטו־ריקאי, ממוצא צעירים, עבריינים

ל־ הפכר, היא הצעירים״. ״הלורדים שמה

 ל״פנת־ דומה אינה הירושלמית הקבוצה
 מראשיתה שהיתה באמריקה, השחורים״ רים

ב־ יש אבל ואידיאולוגית. פוליטית תנועה

ה־ בפרשת כרוכות
 אפשר כולן מבחינת השחורים. פנתרים \4/

טלייראן: כדברי הממשלה, התנהגות על לומר

או תו1א9ה ח חזי
הפוליטית. הבעייה ישנה
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 :החברתית לכעייה שר ^
ן  למדינתנו, השלום התקרב עם \

פנימ בעיות אותן בל מזדקרות
 כמשך אותן טיאטאנו אשר יות,

המלחמה. לשטיח מתחת השנים
 ויש ממאיר, סוציאלי פער של בעייה יש
בע שתי עדתית. הרגשת־קיפוח של בעייה

הצטל יש כאשר ותמיד מצטלבות. אלה יות
 ופער עדתית הרגשת־קיפוח של כזאת בות

מסוכנת. הידרדרות מתחילה — סוציאלי
 ל״פנתרים תודה מגיעה אולי

 ששלחו על מירושלים השחורים״
הבעיה. על תזכורת מועד כעוד לנו

ל הבעייה את לנתח היום אנסה לא
 חומר־נפץ, מצטבר זאת: רק אגיד מעמקיה.

 מדינתנו. למיבנה מתחת כפצצת־זמן שהוא
★ ★ *

במנת לא שווים. אינם ני-אדם ך•
 בכוח־הרצון. לא בכשרונות, לא מישכל, *״•

 הרגל את פשטה המיכאני השוויון תורת
מקום. בכל

 לבריאות חיוני הוא אחד שוויון אבל
כ שוויון ההזדמנויות. שוויון : חברה כל
ישראל. במדינת עוד קיים אינו זה

 ונער רחביה בשכונת הגדל נער
כששני מוסררה, כיטכונת הגדל

 אותו מנת-מישכל, אותה כעלי הם
 - אופי של תכונות אותן בשרון,

 בחיים. הזדמנות אותה להם אין
״יגו שנים כמה אחרי יקנה אחד
ל״פנתר״. ייהפך השני אר״,
 בעשרים הרת־סכנות התפתחות כאן חלה
 מותר (אם נער כשהייתי האחרונות. השנים

 במשפחה גדלתי — לרגע) אישי להיות לי
 ספסל־ד,לימודים את לנטוש נאלצתי ענייה.

 אבל היסודי. בית־הספר את שסיימתי לפני
 הגדל נער היום, בחיים. הזדמנות לי היתד,

ה בית־הספר את העוזב קטמון, בשכונות
 יש סיכוי איזה — ז׳ כיתה אחרי יסודי

צעיר. לעבריין להיות מאשר חוץ לו

 לראות אפשר והיום פוליטית־עדתית, תנועה
ה עם ניו־יורק, ברחובות צועדת אותה

ב המורמים והאגרופים השחורות כומתות
הקובאית. הברכה נוסח

 עדים שנהיה מאוד חושש אני
 נמשיך אם כארץ, בזאת לתופעה

היסודית. מהכעייה להתחמק
 בעייה המישטר, מהות של בעייה זוהי

 נתחמק ואם כולה. הישראלית החברה של
ה אלה ה״פנתרים״ במקום הרי — ממנה

 יום יבוא לחתולי־בית׳ עדיין הדומים יום,
אמיתיות. חיות־טרף כאן ויקומו

פד בארץ להקים רוצים איננו
 להקים רוצים אנו עדות. של רציה

העדות. כד ייעלמו שכה אומה,
 חלוקה לאומי, תיכנון מחייב הזה הדבר

 אחרת, רוח הלאומיים, המשאבים של אחרת
אחרת. תרבותית מזיגה גם

 :הכעייה עם מעימות להשתמט
 טיפשות. זו מפשע. גרוע זה
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המשטרתית. לבעייה שר *ץ

 את מאשים אינני שערוריה. היתד. כאן
 מילא שהוא מפני זה, במיקרה שר־המשטרה

ראש־ר,ממשלה. של הוראות בסך־הכל כאן
 הגברת שהתערבות לי נדמה
 בפני אסון היתה זו בפרשה מאיר
רג התערבות זאת היתה עצמו.
 כלתי־רציו־ כלתי-מחושכת, שית,
נלית.
 מזכויות־היסוד אחת היא ההפגנה זכות

להת־ יכול שאדם כשם דימוקרטי. במישטר

 כי שר־המישטרה טען בכנסת בוויכוח *
ב קיימת שאינה זרה, חייה הוא הפאנתר

ב מתמצא השר אין כי מסתבר ארץ.
 הקרו־ נפרדת חייה בכלל אין זואולוגיה.

וב נמר, אלא אינו הפאנתר ״פאנתר״. ייה
 זה בשם לכנות רגילים בלתיימדעי אופן

מו של בדרך גזולים. היותר הנמרים את
 אולם שחורים, הס הנמרים מן חלק טאציה,

ומנומ בהירים הם הפאנתריס־הנמריס רוב
התקופות. בכל בארץ קיימים היו נמרים רים.

תק של אפס־קצהו למבוגרים. ולא צעירים
משוח אסירים לשיקום מוקדש המדינה ציב

 מקבל מבית־הסוהר׳ היוצא אדם ררים.
ו ובגדים, נעליים לו לקנות גרושים כמה
 בעויינות. אליו המתייחס לרחוב נזרק הוא

 אין מתמדת. מהשפלה סובל הזה הצעיר
 במוסדות־ציבור. עבודה לקבל יכול הוא

ה בארץ והרי לצה״ל. מתקבל הוא אין

 נושא לצה״ל, מתקבל שאיננו מי — זאת
מצחו. על אות־קיין חייו כל

ל בז לצה״ל נתקבל שלא צעיר
 לו. בזים שאחרים וחושב עצמו
 גבריותו את להוכיח מוברח הוא

הו הוא ראש־בנופיה. של כצורה
 של בצלקות ומתפאר לסכינאי פך

גופו. על סכינים
ה את עצרו ההפגנה, את שאסרו אחרי

בכפם. עוול לא על מארגנים
 התכוונו, הם ? אלה אנשים נעצרו מה על

 מה בלתי־חוקית. הפגנה לערוך כביכול,
 סיכוי להם היד, עוד ? ״התכוונו״ פירוש
אולי להפגנה. אישור לקבל לבג״צ לפנות

 ונעץ שר־המישטרה בא עכשיו
העולמי. מאבקנו בגב סבין
ו אל־פתח לתעמולת באקשיש נתן הוא
 צדקו, שהם הרושם את יצר הוא מצפן.

 על מצפן אנשי את הלביש הוא כביכול.
 מדיעותיהם, הרחוקים השחורים״, ״הפנתרים

עולמית. לסנסציה זאת והפך יחדיו, אסרם
עראפאת, דיאסר מתנה זוהי

מה ״מצפן״, לקבוצת שרות-חינם
 כעולם. ישראל לידידי לומה
טיפשות. זוהי מפשע. גרוע זה

שהש הדברים מן חלק (זהו
הכנ דוכן מעל אבנרי אירי מיע
 ה־ פרשת על הוויכוח בעת סת

עו זה נאום השחורים. פאנתרים
ביציע, מחיאות־הכפיים את רר

לתקרית.) שגרמו

ה של האמריקאי קרובו הוא היגואר *
שו קצת בדגם מסודרות חברבורותיו נמר.
 שמו על יותר. מוצק גופו מיבנה וגם נה,

הבריטית. מכונית־הפאר נקראת
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