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 החלטה גדול ברוב קיבלו האו״ם ן ן
מהל היטלר אדולף של רוחו אנטי־שמית.

 גדת שעל בביתן־הזכוכית אימים כת
ניו־יורק. של המיזרחי הנהר

עי בליווי בעיתונות, כתוב כך עובדה.
צלבי־קרם. של טורים

שה קובעת האמורה ההחלטה
״גזענית״. תורה היא ציונות
 הרישמית התורה היא שהציונות מאחר

 מדינת־ שגם מכך נובע מדינת־ישראל, של
גיזענית. היא ישראל
אב טענה דעתו עד יעלה מי

 אנטי-שמי אינו אם כזאת, סורדית
)משחור שחור

8 ■ ; ■
 את להטריד מאד קל המזל, מרכה

והנתעבת. הנלוזה ההחלטה /
 אופי גם וממילא הציונות, אופי

ב נקבעים אינם מדינת-ישראל,
 נקבעים הם כניו־יורק. הצבעות

 ישראל מדינת של מעשיהן על-ידי
 הציונות הגשמת תוך וממשלתה,

בדורנו.
 ההצבעות על השפעה הרבה לנו אין

ההח כל להתקבל יכולות שם באו״ם.
 לגו יש אבל חמתנו. ועל אפנו על לטות

 היא מדינת־ישראל. של מעשיה על השפעה
 בעולם כוח שום ריבונית. היא עצמאית.

לעשות. מה לה להכתיב יכול אינו ובאו״ם
 בנקל להוכיח ישראל ממשלת יכולה לכן

לאומנית. ואינה גיזענית, שאינה
 ש־ מעשים לעשות יכולה היא
 האנטי-שמים, של פניהם על יטפחו

ההח למען ידיהם את הרימו אשר
 לגרום יכולה היא המרושעת. לטה
 פניהם את ולהסתיר להסמיק להם

 להפכם יכולה היא בושה. מרוב
 הגון אדם כד כעיני ולקלס ללעג

והגיוני.
ז איך
פשו מעשים בכמה די מאד. קל
עצמם. בעד שידברו טים,

 מערכת־החסברה על ממונה הייתי אילו
 כמה תוך מחבר הייתי מדינת־ישראל, של

 כאלה. מעשים של ארוכה רשימה דקות
לאלתר. לבצעם שאפשר

שונאי של הטענות אחת ז למשל י*
 כפופים שבמדינת־ישראל היא ישראל /

גזעניים. לסייגים התושבים של חיי-האישות
 שמדי־ משום־מה, טוענים, הם

 את מתושביה שוללת נת-ישראד
ה האדם שד מזכויות־היסוד אחת

 ליבו, צו פי על להתחתן : מודרני
 לאומם, מוצאם, לגיזעם, קשר כלי

האומ גם יש (ולאחרונה עדתם
הזוג. בני שד מינם) : דים

ה הושמעה בעולם שונים בביטאונים
 ב- כשר ליהודי מתירים אין כאילו טענה

 נולדה שלא אשד. לשאת מדינת־ישראל
 מפשפשים שאצלנו טוענים יהודיך.. לאם

ה ויש והסבתא, האם של באילן־היוחסין
ל הזכורים נירנברג לחוקי זאת משווים

ימצה. ש
 כאילו המגוחך הברווז נפוץ אף בעולם

 רשימוודשחורות, לאחרונה נתגלו-בישראל
 ובו השלישי, ברייך נהוג שהיה הסוג מן

 אזרחים, מיני כל של מוצאם על הלשנות
 שיק- גויים, ממזרים, היותם לגבי חשדות

 למוצא המתייחסות הגדרות ושאר סעם,
^ גיזעי-לאומי-דתי.

 של״האנטי- אלה טענות להפריד איך
? שמים
מאד. קל

תחו שבנסת-ישראל מציע אני
 נישואין :״חוק־יסוד לאלתר קק

ב אדם לבד המבטיח וגירושין״,
הכלתי-מוגבלת הזכות את ישראל

ה הרצון על-פי ולהינשא לשאת
בני-הזוג. של חופשי

 אזרחיים נישואין להבטיח צריך זה חוק
 לאסור עליו דורש. לכל אזרחיים וגירושין
 אדם. של במוצאו פישפוש כל בפלילים

 אל השחורות הרשימות את להוציא עליו
לחוק. מחוץ

 לכל ניצחת מכה יהיה בזה חוק
 מדי־ בי יוכיח הוא שונאי־ישראל.

 מבד טהורה הציונית נת־ישראד
 את יבייש הוא גזענות. של רכב

האו״ם. בעצרת הארורים הנאצים

האנטי של אחרת מרושעת ענה **
 מנהלת, מדינת-ישראל כי היא שמים ^!
 מדיניות הזה, היום עצם ועד הקמתה מאז

אדמות. הפקעת של גיזענית

 ערבי מושב-עובדים או קיבוץ אף בארץ
 לאומית שערוריד. מתחוללת מדוע אחד?
 מנצרת־תחתית ערבית מישפחה כאשר
בנצרת־עילית? דירה לקנות רוצה
 קל האלה המרושעות הטענות כל את
להפריך. מאד

 כל שאין להוכיח פשוט צריכים
ב ולא־יהודים יהודים בין אפלייה
הנגב. ועד הגליל מן הארץ, פיתוח

 קודם יפותחו הגליל׳ פיתוח במיסגרת
 היהודיים הקיימים, והכפרים הערים כל

 יוקמו החדשים איזורי־התעשייה והערביים.
הקיי המקומיות המועצות של בשיטחיהן

 ויוכלו המיסים מן ייהנו שאלה כדי מות,
 חדשים, ישובים שיוקמו במידור. להתפתח.

 כעת, מעובדים שאינם שטחים לגצל כדי
בנפרד כאחד, וערבים יהודים בהם ייושבו

 במדינת■ קיימת באילו טוענים
המדי את ״לייחד״ מגמה ישראל

 ״לייחד״ הגליד, את ״לייהד״ נה,
ירושלים. את

אינו מדיגודישראל שפיתוח כלומר:
 כל של מצבם את ולשפר לקדם כדי בא

מש אלא וגזע. דת הבדל ללא התושבים,
 הלא-יהודים של רגלם לדחיקת מסווה מש

היהודים. לטובת
 אין אלה, שונאי-ישראל של לדבריהם

 רוצים אלא לשמה, ירושלים את מפתחים
 חוך דווקא, יהודית עיר תהיה שירושלים

 הגליל את מפתחים אין הלא־יהודים. נישול
 מגמה יש אלא בני־הארץ׳ כל לטובת

ה לידי הערבים מידי הגליל את להעביר
 כדי בנגב, הבדווים את מנשלים יהודים.
יהודים. לידי השטח את להעביר

 המשמיצים, לדברי הופקעו, זה לצורך
 ממיליון למעלה מילחמת־העצמאות, אחרי
במדי שנותרו הערבים הכפרים מידי דונם

 הממשלה מתכוונת נאמר, כך כעת, נה.
אד של נוספים דונמים רבבות להפקיע

ובחירוצים באמתלות בגליל, ערביות מות
 גלויים חוקי־נישול בעזרת ומשונים, שונים

יהודים. שם ליישב כדי ומוסווים,
 ״יהודים״ בין הזאת החלוקה כל

כ בעולם מתוארת ו״לא-יהודים״
גזעני. אקט

 אין אלה, אנטי-שמים שואלים מדוע,
ה בצד חדשים, ערביים כפרים מקימים
 אף אין מדוע החדשים? היהודיים כפרים

 גרים שבה אחת, חדשה עיירת־פיתוח
אין מדוע ? וערבים יהודים בצוותא, יחד,

 ה- לבני זכוודקדימה מתן תוך ביחד׳ או
 למקורות- הזועקת הקיימת, אוכלוסיה

חדשים. פרנסה
ה של פרצופיהם את לתאר קל
 יציג כאשר כאו״ם, שמיםאנטי

 תצלומיו את ישראל שגריר שם
 במיסגרת שקם חדש ערבי כסר של

החד ההיטלרים בל הגליל. פיתוח
מזעם. יתפקעו באו״ם שים

 להפריך גם אפשר הזדמנות אותה ך*
 ברחבי גלים שחיכתה נוספת, טענה ■1

 את להציג לניאו-נאצים ושעזרה העולם,
גיזענית. כתורה הציונות

 איקרית הכפרים לפרשת כוונתי
ובירעם.

 בני כי לטעון מתעקשים האנטי־שמים
 מ- גורשו האלה הערביים הכפרים שני

 למסור כדי שלום, בימי נחלת־אבותיהם,
 מכיוון יהודיים. ולמושבים לקיבוצים אותה

 עזרה דוקא׳ נוצריים כפרים בשני שמדובר
 כי הנוצרי בעולם רבים לשכנע זו השמצה
ה גיזענית־דתית, מדינה אכן היא ישראל
 לא-יהודי רכוש של ממלכתי בשוד עוסקת
היהודים. לטובת

ופשוט. קל הוא הפיתרון כאן גם
 העכורים חפאשיסטים יגידו מה

 שם ייוודע כאשד האו״ם, בעצרת
 הוחזרו, ובירעם איקריית שתושבי

 הם הרי ץ לכפריהם כבוד, כרוב
תצ יופצו כאשר מבושה, ימותו
מברך רבין יצחק את שיראו לומים

 שד הכנסייה בפתח החוזרים את
!איקרית

 יותר קצת בעיות כמה שיש ובן **
מסובכות.

 זכויות המעניק חוק־השבות, למשל, יש,
 האחרים. לכל בניגוד ל״יהודים״ מייוחדות

ו כאוות־נפשו׳ לארץ לעלות זכאי יהודי
דור שכף־רגלו ברגע ישראלי אזרח הופך

 כל לעבור צריך לא־יהודי אדמתנו. על כת
פרוצדורות. מיני

משתמ למיניהם האנטי-שמים
יש עד להעליל כדי זה בחוק שים
 שהחוק טוענים הם והציונות. ראל

ש זכות מברוקלין ליהודי מעניק
ביפו. שנודד לערכי מוענקת אינה
 ״יהודי״ המושג הגדרת כי טוענים הם
 גזענית היא המעודכן, בנוסח זה, בחוק
 (״או דתית וגם יהודיה״) לאם שנולד (״מי

התגייר״).
 כאילו שונות, השמצות הופצו אף בעולם

יהו הארץ מן סילק הישראלי שר־הפנים
 בישו, כמאמינים חשודים שהיו כשרים דים

אנ כיהודים, עצמם את שהגדירו כושים
וכר. בספק. מוטלת היתד. שיהדותם שים

אלה? טענות להפריך איך
ל לעזור במקורו, נועד, חוק־השבות

 האנטי־שמיות. קורבנות ולנרדפים, פליטים
 מיש- כמה יעצו חקיקתו ערב כבר אמנם,
 לוותר בן־גוריון לדויד בכירים פטנים
הממ את לסבך עלול שהוא מכיוון עליו,
 היד, לא ממילא שונות. בתיסבוכות שלה
 בעולם ממשלה שכל מכיוון בחוק, צורך
 רוצה היא מי את עת בכל לקבוע יכולה

לא. מי ואת לארצה, להכניס
 את להסביר קל ולא קיים, החוק אולם
האנטי של ההשמצות פני מול מהותו,
 מאות חיים ואפריקה אסיה ברחבי שמים.

ה פי על הגבלות-הגירה אשר מיליונים
 הלבנה הגזענות כשיא להם נראות מוצא

הקולוניאלית.
 כדי הרבה לעשות אפשר כאן גם אבל
האנטי־שמים. את להביס

 שחוק- לקבוע למשל, אפשר,
 הרוצח אדם כל על יחול השבות

 הישרא■ לאומה להצטרף בתום־לב
ל אמונים לשמור והמוכן אלית,

 ההגדרות את לבטל אפשר מדינה.
ולסבתא. לאמא המתייחסות

 לישראל הבאים שכל לקבוע אפשר
 אזרחות לקבל בבואם החוק, לפני שווים

ישראלית.
 בית-המישפט המלצת את לקבל אפשר
 את ולבטל שלים, פרשת מתקופת העליון,
 בתעודות־הזהות. ״לאום״ הפריט רישום
 המוצא, רישום את לבטל בכלל אפשר
ה המיסמכים בכל והדת הלאום העדה,

 רחבי בכל היהודים שדרשו כפי — רשמיים
העולם.
 מנחית היה כזה מעשח כל

 בעלי-חציליג- הנאצים עד מהלומה
המאכ גכלם, הדוקטור יורשי דר,

האו״ם. עצרת את לסים
■ ■ ■ י !

 ארוכה רשימה להגיש יכול ייתי
ישראל. לממשלת זה מסוג הצעות של \ ן

 פשוטה סיבה ביגלל זאת. אעשה לא
 הזמן הגיע עתה בסוד. הנשמרת אחת,

לגלותה.
 במדינת• בי היא הנוראה האמת

 הראשץ יומה מאז שולטת, ישראל
אנטי־ציונית. ממשלה היום, ועד

 שיטתי כאופן פועלת זו ממשלה
ה דאנטי-שמים, חומר לספק כדי

 הציונות לגינוי להביא מבקשים
 יבדה לא בן לולא גיזענית. בתורה

 ח־ שנתקבדה ההחלטה להתקבל
שבוע.

להפ עכשיו דווקא החליטה זו ממשלה
 ערביות אדמות של דונמים רבבות קיע

 הגליל״ ״ייהוד את לבצע כדי נוספות,
שקופה). כהסוואה הגליל״, ״פיתוח (הנקרא

ה כי השבוע דווקא .אישרה הממשלה
 הן, פסולי־החיתון של השחורות רשימות

 כי נודע השבוע דווקא בסדר. עקרונית,
 שהחלה הנטייה, מן בה חזרה הממשלה
 איקרית עקורי את להחזיר בה, מסתמנת
לכפריהם. ובירעם

שול כאלה אנטי־ציונים כאשר
 אפשר מה — בירושלים טים

ז בניו-יורק לעשות


