ד ב ר ה מ פ לג ה ה קו מוני ס טי ת

הי ש ר א לי ת

לא האונלוסיה העינית היא הסרתן
נגור המרנה-אוא מדיניות ממשרת
הויכוד היא חסננו! לדוקיום נשרום
הכרזתו ו 7פוגרומיסטית של אלוף פיקוד הצפון ,א .בן גל ,בפני קבוצת
חברי־כנסת ברמת־הגולן ש״התושבים הערבים הם סרטן בגוף המדינה״ — היא
קריאה לפוגרום על אזרחי המדינה הערביים .הכרזה מלחמתית וגזענית זו עוררה
חרדה וזעם בקרב האוכלוסיה הערבית כולה ובקרב חוגים רחבים ביותר בציבור
הישראלי.
ההכרזה האנטי־ערבית של אלוף פיקוד הצפון מבטאת הקצנה במדיניות
ממשלת הליכוד כלפי האוכלוסיה הערבית .הממשלה הפכה את מיסמן קניג
הגזעני למדיניותה המעשית .ההסתה הפרועה נגד האוכלוסיה הערבית בישראל,
שהיא כביכול ״מחכה לשעת כושר להכות בישראל״ — היא חיפוי על מדיניות
הדיכוי הלאומי ,הנישול מהקרקע והחתירה לעקירת האוכלוסיה הערבית
ממולדתה.
מדיניות זי מתבטאת לאחרונה בחוק נישול האוכלוסיה הערבית בנגב
מאדמתה ,בזירוז התוכניות להקמת המיצפים המשטרתיים להחנקת הכפרים
הערביים בגליל בשם מדיניות ״ייהוד הגליל״ ,בהתקפה המשטרתית על תושבי
הכפר מעיליה וכל גילויי ההסתה נגד האוכלוסיה הערבית.
נזיפת שר־הבטחון באלוף פיקוד הצפון איננה מרגיעה את האוכלוסיה הערבית
החרדה לגורלה.
הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית תובעת את
פיטוריו של אלוף פיקוד הצפון .היא תובעת לשים קץ למדיניותה הגזענית והאנטי־
ערבית של ממשלת הליכוד ,המהווה סכנה לא רק לאוכלוסיה הערבית ,אלא לעם
ישראל ולחברה הישראלית כולה .ממשלת הליכוד מוכיחה בפעולותיה שהיא
מוליכה את ישראל אל מלחמה ,אל הגברת האיבה בין שני עמי הארץ ,אל חיסול
החירויות הדמוקרטיות ואל אנרכיה כלכלית וחברתית.

ממשלת

הלי כוד חייבת

להתפטר ו ל ל כ ת!

הלשכה הפוליטית קוראת לכל הכוחות הדמוקרטיים ,לשוחרי השלום,
האחווה ושיתוף־הפעולה ,לאזרחי המדינה ,יהודים וערבים ,להגביר את מאבקם
המשותף והמלוכד נגד מדיניות האפלייה הגזענית ,הנישול והפקעת הקרקע של
האוכלוסיה הערבית.
הלשכה הפוליטית קוראת לאוכלוסיה הערבית להדוף את ההסתה ואת
האיומים ולהגביר את מאבקה הצודק באחדות שורותיה ,יחד עם הכוחות
הדמוקרטיים ושוחרי השלום היהודיים למען שוויון־זכויות וחיי כבוד במולדתם,
כאזרחי מדינת ישראל ולמען שלום צודק בין ישראל והמדינות הערביות .שלום
שיסודותיו הם הבטחת זכותו הלאומית של העם הערבי הפלשתינאי למדינתו
העצמאית בצד ישראל וכיבוד זכות ישראל להתקיים כמדינה עצמאית וריבונית.

־ ■¥יפוטר אלוף פיקוד הצפון א .בן־גל !
יבוטלו תוכניות הפקעת הקרקע מהאוכלוסיה הערבית!
־ -¥יבוטל חוק נישול האוכלוסיה הערבית בנגב מאדמתה!
־ -¥יובטח שוויון־זכויות לאוכלוסיה הערבית בישראל!
12.8.1979
תל־אביב ,ת״ד 26205

המפלגה הקומוניסטית הישראלית
הלשכה הפוליטית

מגן דוד אדום.
תארילך• את החיים גלעדיג

במדינה
)המשך מעמוד (34
ניות שהובילה ,כעבור שש שנים ,לחלוקת
הארץ.
דוכי פלסטיני .בדצמבר  1978אירח
מלון בירטמוד כנם נוסף .כמו קודמו ,לא
זכה גם כנס זה בפירסום רב ,אף כי היתה
לו.חשיבות רבה.
י ועידת־בילטמור השניה לא היתה ציונית,
אלא פלסטינית .כ־ 300אמריקאים וקנדים
ממוצא פלסטיני התכנסו והחליטו להקים
אירגץ־גג ,אשר יאחד את כל יוצאי־פלס-
טין החיים באמריקה הצפונית ,כדי לקדם
את העניין הפלסטיני.
המקום לא נבחר במיקרה .בני הפזורה
הפלסטינית חיקו במתכוון את בני הפזורה
היהודית מלפני דור .וגם המטרה היתה
חיקוי  :להקים ״לובי פלסטיני״ ,שיפעל
על פי הדוגמה של ״הלובי היהודי״ המוצ 
לח בוושינגטון.
השבוע יהיה המשך ליוזמה זו.

מדווח מארק ברוזונסקי ל״העו־

לס הזח״ :

ועידת־בילטמור הפלסטינית נולדה על
רקע ההתנגדות להסכמי קמם־דייוויד .ב-
עיקבות חוזה־השלום הישראלי־מצרי ,מת
אחדים הפלסטינים ,בבקשם להשיג עוצמה
מדינית.
הקמת הגוף ,שייקרא הקונגרס הפלסטיני
באנגלית :
)ראשי־התיבות
האמריקאי
פא״ק( ,יכולה להוות תמרור בהתפתחות.
מתגבשת אצל .הפלסטינים ההכרה כי ״אחת
החזיתות החשובות ביותר במאבק לשיח־
רור פלסטין היא כאן ,בארץ זו,׳י כפי
שציין נציג הפדרציה האמריקאית של יוצ־
אי רמאללה ,שהיא האירגון הוותיק והגדול
ביותר של פלסטינים אמריקאיים עד כה.
בסוף־השבוע האחרון של יולי ,נעשה
צעד נוסף לעבר הקמתו של הקונגרס.
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ההזמנה לוועידה הפלסטינית
וגם מגבית מאוחדת
בהכנה לוועידה המכוננת ,שתתקיים השי
בוע במלון שורהס בוושינגטון ,נערכו !2
כינוסים אזוריים ברחבי ארצות־הברי■,
וקנדה.
בכינוסים אלה נבחרו נציגים לוועידי
המכוננת .הוכנה טיוטה לתקנון ונבחרי
ועדה מתמדת לוועידה.
״שדות־ קרב שונים׳׳ .מלבד הנציגיו
האזוריים ,ישתתפו בוועידה גם שליחי הגו
פים הפלסיניים הקיימים .ביניהם :הפד
רציה האמריקאית של יוצאי רמאללה ,ה
חברה האמריקאית־ערבית ,חברת בית
חנינא ,האגודה הפלסטינית הקנדית ,הוועז
למען פלסטין דמוקרטית ,אגודת הפלסטי
ניס בניו־אינגלנד ,אגודת הסעד לפלסטין
הקרן הערבית הפלסטינית ,הסהר האדת
הפלסטיני והמגבית המאוחדת לארץ־ה
קודש.
״חסרים לנו אחדות ,תיאום ומנהיגור
אירגונית,״ אמר ד״ר אחמד עיסא ,איע
המגבית לארץ־הקודש .״על כן ,הבה נדא:
לכך שהמיפגש יהווה התחלה חדשה .הבו
נפסיק לדבר ,ונתחיל לעשות!״ הוועידו
תנסה להשיב על אתגר זה.
נראה כי אש״ף יהיה מיוצג בוועידה
במיפגשים המכינים נכחו פארוק קאדומי
יו״ר המחלקה המדינית של אש״ף ,ושאפי?
אל־חות ,ראש מישרד אש״ף בביירות .הב
הצהירו :״אנחנו בני עם אחד ,הפועליב
בשדות־קרב שונים.״
עיקרון־היםוד של הקונגרס החדש מק
ביל לגישת אש״ף  :״הקהילה הפלסטינית־
האמריקאית דוגלת בעיקרון שהעם הפלס
טיני מהווה יחידה לאומית שאינה_יי—
לחלוקה ,שפלסטין היא -מן,
ושאירגון־השיחרור הפלסר 3
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