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— כראי הביטה ישראל

אותו לשבור והחזימה
 היפה מי — הקיר שעל ראי ״ראי,

 וכש־ הרעה. המלכה שאלה ?״ העיר בכל
 היפה היא החורגת, שבתה השיב הראי

הילדה. את להרוג המלכה החליטה ביותר,
 לפני השבוע התייצבה ישראל ממשלת

התמו אותה. הדהים שראתה, מה הראי.
מרגיזה. מקוממת, מכוערת, היתד, נה

להח ישראל ממשלת הגיעה כן על
הראי. את לשבור הגיונית: לטה

 שר- של בצו הממלכתי. הכיזיץ
ל להיכנס הטלוויזיה על נאסר הביטחון
 המתרחש על ולדווח המוחזקים, שטחים

 נגד כזה צו להוציא צורך היה לא שם.
הישרא העיתונות מרבית כי העיתונות,

 נגד הממשלה עם פעולה משתפת לית
 עצמה, ובישראל בשטחים, הערבי הציבור
 ב־ אמת של לדיווח סיכוי שאין וכימעט
 במיזרח־ירו־ המופיע ערבי עיתון עמודיה.

 נסגר מדינת־ישראל, לחוקי והכפוף שלים,
 לא שמעולם דבר מה־בכך, של עבירה על

במדינה. יהודי לעיתון קרה
 של שבית־המישפט סכנה היתד, כאשר
ב זה. ראי גם נשבר — יתערב המדינה

 בית־המישפט, ביזיון של חסר־תקדים אקט
 היועץ־המישפטי־לממ־ של בגושפנקה שזכה
 בית־המישפט הושם ובעצמו, בכבודו שלה

 לעיני ולקלס ללעג המדינה של העליון
כולו. העולם

לש ממשלת־ישראל תצווה אם גם אולם
 ישנה לא במדינה, המראות כל את בור

ב משתקף שהוא כפי דיוקנה, את הדבר
מעשיה.

המכו הישראלי של דיוקנו זה היה
חל שעליו מזה מאד שונה דיוקו — ער
אזרחיה. ומיטב מקימיה המדינה, חוזי מו

הממשלה
ש איזה הו*. מ יסד. כי

:קולוניות שתי למדיגה יש
:גוזותיה, ?אורך אחת

עצמה פתיר ואחת
ה למעשים היתד, אחת חיובית תוצאה

 שהחרידו ובגליל, המערבית בגדה שונים
אש קברו הם ההגון. הישראלי את השבוע

 ישראל אזרחי את והכריחו רבות, ליות
שהיא. כמות המציאות מול להתייצב

 בתוך הפכה, שישראל היא המציאות
 שטחים והחזקת כיבוש של שנים תשע

ה מובהקת, קולוניאלית למדינה ערביים,
קו מדינה כל כמו המאורעות על מגיבה

 כמו פועלים הזרים ושנתיניה לוניאלית,
הקולוניאליים. העמים כל שפועלים
 יש ישראל למדינת מושכות. שתי

מוס ואחת גלוייה אחת קולוניות, שתי
 בשטחים נמצאת הגלוייה הקולוניה ווית.

 קולוניאלי מישטר קיים שם המוחזקים,
הצבאי. המימשל באמצעות וכדין, גלוי.

 במושבה הקולוניאלי המצב גלוי פחות
 שהיא מפני מייוחדת־במינה, שהיא השנייה,
ך נמצאת ו ת  של הקולוניה :המדינה ב
ישראל״. ״ערביי

 מתוחכמת בצורה נשלטת זו קולוניה
 חוקי עליה חלים למראית־עין ומוסווית.
 למערכת־ כפופה היא למעשה המדינה.
 כשהשילטון מובהקת, קולוניאלית אילוצים
 קבוצת־פקידים בידי נתון עליה המעשי

של מאחורי המתחבאת כימעט־אלמונית,
סמ כל את בידיה והמרכזת שונים, טים

 ורד הכלכלה המישטרה, הביטחון, כויות
זו. מערכת נתגלתה השבוע תיקשורת.

 סופית מתה השבוע המאוס. המין
הליברלי״. ״הכיבוש של האשלייה
פני סתירה טמונה אלד, מילים בשתי

זכו כיבוד — פירושה ליברליות מית.
זכו היא האלה הזכויות אחת האדם. יות
ולחי לאומית להגדרה אדם כל של תו

שו כיבוש של מישטר כל לאומית. רות
 שהוא כשם מהותו, בעצם זו זכות לל

 הדמוקרטיות: החירויות שאר כל את שולל
 ל- לחופש־הביטוי, עצמי, לשילטון הזכות

 ולשילטון- גופו לחרות ,חוסש-ד־,התאגדות
חוק.

 הליברלי״ ״הכיבוש של תכשיט־היוקרה
בחי — בגדה המקומיות הבחירות הוא
חיים הערבים כי להוכיח שנועדו רות
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