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)49 מעמוד (המשך
 שלום ברית אנשי על מרשימה עדות

השאר: בין והשקפותיהם.
״כרית של המרכזי הרעין על •

שצריך בעצם חשבנו ״אנחנו :שלום
 גם ואחר־כך דו־לאומי, לפתרון לשאוף

 במיספר כלומר השטחים, בכל לשיוויון
 הניתנות הקרקעות על בבעלות האוכלוסיה,

 חשוב דבר זה — במינהל חקלאי, לעיבוד
 שזה חושב אני היום ובממשלה. מאוד,

 בובר ש(מרטין) לפני ועוד חלום, היה
 פוליטית שיחה איתו לי היתד, נפטר ז״ל

 עוד יכול איני שאני לו ואמרתי אחרונה,
ש הדברים לאור בדו־לאומיות להאמין

 ענד, ואז הלאה. וכך בקנדה בקפריסין,
 הדו־לאד בשבילו גם שבעצם בובר לי

 לפיתרון שלב־הכנד, אלא היתה לא מיות
בקונפדרציה.״ גדול, באיזור

והפיתרון ארלוזוח־כ חיים על •
פיתרון הצענו ״אנחנו הדו־לאומי:

ב הלאה. וכן שונות בצורות דו־לאומי.
 הדובר, מגנם לייב) (יהודה אז היה ייחוד
 מרכוס הפרופסור אחדים, אנשים גם אבל

 השתכנעו לא האנשים למשל... * ריינר
 והייתי **, למגנם פעם אמרתי ביותר.

מאיתנו איש לעצמי: לומר גם צריך
 לתרגם אומרת זאת לתרגם. ידע לא

 וה־ המופשטים הדברים את העם לשפת
 נכונים שהם חושב ואני הללו, מתוחכמים

 אבל נכונים, שהם חושב אני היום וגם
 זה את זמנם. לפני כל־כך היו הם אז
 את ידע ז״ל ארלוזורוב אבל ידענו. לא
 מאיתנו. רחוק כל־כך היה לא הוא זה.
 אנשים בין ויכוחים. הרבה לנו היו לכן

 הוא רחוקים. ויכוחים יש תמיד קרובים
 לתרגם. ידענו לא אנחנו לתרגם, ידע

נב אינטלקטואלית כת מדי יותר היינו
 חשבנו סנוביסטית. קצת גם אולי חרת,
 והאחרים כולה, האמת כבר יש שלנו
 בוודאי עשינו קד,בין. רוצים אינם פשוט

 לא שלנו הנפשי שהמיבנה או שגיאות,
 עממיים היינו, לאומיים לכך. ניחן היה
 מר׳ חוץ אחת, במילה אולי היינו. לא

אחר פרש הוא אבל למשל. בנימין***

 אפריים של אביו בטכניון, פרופ' *
הפועלים. בנק של החדש המנהל ויינר,

 האוניברסיטה של הראשון הרקטור **
שלום. ברית ומייסד העברית,

 ברנה י״ח של ידידו רדלר, יהושע ***
שלום. ברית ממייסדי ואחד

 שחשדה /.,מפא״ התקפות על מגיב הרוויזיוניסטים, של עיתונםהעס חדת
הרצח, על שהודיע (למעלה), הארץ גיליון ברוויזיוניסטים.

 באוגוסט 4 התאריך את נושא העם חזית של הגיליון .1933 ביוני 18 התאריך את נושא
 להוציא אסור כי ארן) (זיאמר! אהרונוביץ ז. אמר מפא״י מרכז ישיבת של בפרטיכל .1938
 פ. גס לטרוריסטים״. ״בית־חרושת יהיו אז כי לחוק, מחוץ אל הרוויזיוניסטים את

הרוויויוניסטיס. כלפי שיינקטו חריפים אמצעים מפני הזהיר לבון) (פינחס לוביאניקר

 ועוד סוכות, בחול־המועד מת מגנם מגנם.
 שיחתו על לי סיפר והוא אצלו ביקרתי

 לבן־ בא הוא בן־גוריון. עם האחרונה
 לו, אמר בן־גוריון ממנו. ונפרד גוריון

 מילה זה את זוכר שאני חושב ואני
 בינינו ההבדל מגנם, ד״ר בעצם, במילה,

 בעיתוי. בייחוד הוא גדול. כל־כך לא
 המנדאט. מאשר יותר רוצה אתה גם
 מדינה אלא מדינה, במעין רוצה אתה גם

 יש אבל מאמין. איני שבד, דו־לאומית,
 אתה — בו מאמין שאיני דבר עוד לך

 מדינה אותה את לנו יביא שהשלום חושב
 תביא שהמדינה בטוח אני רוצה. שאתה

שלום.׳ לנו
עומ אנו שבה חושב, אני ״הטרגדיה,

 צדקו אלה אנשים ששני היא כיום דים
 לפי איש, שאמרו. מה של השלילי בצד

 שלו.״ החיובי בטיעון צדק לא שעה,
 הציוני מהקונגרס ״סקופ״ *

שנערך הציוני (בקונגרס :כקרלסכד
בהש התקבלה ,1921 בשנת בקרלסבאד,

הער בשאלה החלטה בובר מרטין פעת
 מרחיקת־לכת הצעה הציע ״בובר בית)

 הציע בובר יותר... עקרונית יותר, הרבה
שהת ממה יותר לכת שהרחיקו דברים

 להגן עצמו על קיבל קשה ובלב קבל,
 הושב איני בארץ־ישראל. הערבי העם על

 מתן כלומר דו־לאומית, היתה שהכוונה
 שבארץ־ הערבי לעם פוליטיות זכויות

 בתוך המשא־ומתן את זוכר אני ישראל...
 קשה בובר הותקף שם הפוליטית... הוועדה
 שם ניבא והוא שונים, מצדדים מאוד,
הת בעד למנוע אפשרות כל לנו שאין

 הערבית. הלאומית התנועה של פתחותה
 דוגמתנו עצם על־ידי מחישים שאנחנו

חרי את גם ואולי התפתחותה, קצב את
 התנועה את להפוך לנסות נצטרך פותה.
 תחת שלנו, לבת־ברית (הפלסטינית) הזאת
 כל בלי שיבוא דבר — תתנגד שהיא

 לארץ, כללית תוכנית־פיתוח ללא ספק
עמיה...״ ולשני אזוריה בכל

ק ב א קי מ ס טינ בו  ז׳
צמן בוויי

 השקפות־העולם את מעמת זה פרק
 טראגי, בעימות וז׳בוטינסקי וייצמן של

 רצח שלאחר למילחמת־ההאשמות שהוליך
 התנועה מנהיג בו מופיע ארלוזורוב.

קטעי־הסר- משני באחד הרוויזיוניסטית,

ס״י: ש ח מד ק ״ ב א מ □ ה שלו ת ־ ל רו חי 19 81 ב
 חברה לכינון לתרום השואף ארגון הוא ישראלי סוציאליסטי שמאל = שס״י

 להרחיב פועלים אנו הבינלאומי. מהתהליך כחלק ובאיזור בישראל סוציאליסטית
 חברה של בכינונה אינטרס שלהן חברתיות שכבות אותן בקרב בעיקר השפעתנו,

 ולהיות להשפיע האפשר, ככל רבים עם יוצרים ביחסים רוצים אנו סוציאליסטית.
 לשאיפותיהם. נאמנים ולהיות להדריך וללמוד, לחנך מושפעים,

 הדגשת תוך כלומר הציונות, השפעת תחת מתגבשת הישראלים רוב של תודעתם
ף ת ו ש מ  .העם עם אכזרית התנגשות תוך לזרים, בניגוד היהודים לכל ה

י נ י ט ס ל פ  רחוקה זו תודעה האימפריאליזם. תמיכת על השענות ותוך ה
 המשותף הגורל הישראלית, האומה היהודי, העם את (מדגישה מעמדית מלהיות

 יסודית. פרו־אימפריאליסטית השקפה ומציבה אנטי־ערבית הינה זו תודעה וכד׳).
 זו לא גם הציונות, אינו שבסיסו ישראלי שמאל של לתקומתו לתרום רוצים אנו

 ושיתוף העובדים מעמד של האינטרסים מעיניו שבראש שמאל הסוציאליסטית.
 אנטי־ להשקפות המחנך שמאל והפלסטיני, הישראלי הפועלים מעמד בין הפעולה

האימפריאליסטיים. בכוחות והנאבק אימפריאליסטיות
 של התפתחותה את מונע כאחד, וקולוניאליים לאומיים מרכיבים שלו זה, סכסוך
 הישראלי־ הסכסוך של עוקצו הקהיית שיבטיח פתרון לכן, מעמדית. תודעה

 המקובל פתרון לסוציאליזם. למאבק גם בדיעבד יתרום (והישראל־ערבי) פלסטיני
 לסוציאליזם המאבק של היסודיים הצרכים על כעונה רק לא לנו והנראה עלינו,
 למימושו המאבק ישראל. לצד פלסטינית מדינה של הקמתה הוא אפשרי, גם אלא

 המרכזי המאבק הוא ובאיזור, בעולם שנוצרו הנסיבות בתוקף כזה, הסדר של
 נציגיהם בין מו״מ לפתיחת מאבק תוך יקום זה הסדר היום. הישראלית בחברה

 השחרור וארגון ישראל ממשלת קרי, הפלסטיני, והעם ישראל של הלגיטימיים
 אדירה, זה לפתרון ההתנגדית בישראל היהודית באוכלוסיה (אש״פ). הפלסטיני

 של ותמיכתו הבינלאומיות הנסיבות הפלסטיני, העם של הנמשך מאבקו אך
 של העצמית ההגדרה זכות מימוש על שיתבסס בפתרון העולם מדינות רוב

 לחפש ההכרח בפני ישראל תושבי את מעמידים ישראל, •מדינת לצד הפלסטינים
הישראלי־פלסטיני. לסכסוך פוליטי מוצא
 פעלנו ושוויון. לשלום הדמוקרטית החזית = לחד״ש שס״י הצטרף 1977 במרס
 במאבק אשר ערבית״, — יהודית ״חזית של הקמתה בחשיבות הכרה מתוך

 התבססה זו שותפות השלום. לכינון הגרעין את תהווה העמים שני בני של משותף
 מסגרת). (ראה הנקודות״ ״שש — ׳משותף פוליטי מצע על מראשיתה

 השפעתה והעמקת להתרחבותה הערובה כי לחד״ש, בהצטרפותנו הדגשנו, אנו
 הדמוקרטיה פנים. כלפי ודמוקרטיה חוץ כלפי פתיחות הינה — הישראלי בציבור

 מעבר לפרוץ תוכל אשר ויעילה נמרצת לפעילות הכרחי תנאי היא הפנימית
הקיים. למחנה
 (ובראשה חד״ש והדרישות. הצפיות על חלקי באורח רק החזית ענתה זה בתחום

 למרכיבים דרכי״ביטוי למצוא השכילה לא בחזית) הגדול המרכיב רק״ח, —
 הנקודות״ ב״שש (שאינם מוסכמים שאינם שבנושאים קרה וכך בחזית. השונים

 ביטוי ניתן שלא משום וזאת — רק״ח של זו עם החזית עמדת זוהתה הנ״ל)
 מסגרת להיות שכדי הכירו לא בחד״ש בחזית. אחרים מרכיבים של לעמדות
 לכל והוגן שווה דמוקרטי, ביטוי לתת עליה — ופעילה מגייסת ומושכת,

אותה. המרכיבים והזרמים הקבוצות
 של פעולתה בדרך הליקויים על שס״י התריע החזית קיום שנות 4 כל במשך

אוהדיה. בעיני דמותה ולעיוות בחזית הדמוקרטיה לעיוות שגרמו ליקויים .החזית.
* ¥1 ¥

 להנצחת גורמים הפלסטיני, העם מזכויות וההתעלמות הדיכוי הכיבוש, המשך
 נקלעת הישראלית שהחברה פלא אין זה במצב המלחמה. ולסכנת הסכסוך

סכנות בחובם טומנים אלו משברים ופוליטיים. כלכליים חברתיים, למשברים

 זה במצב הישראלי״. ״הפאשיזם של ועלייתו חיזוקו סכנת את ומגבירים רבות
 שתציג זו האלטרנטיבה, את וליצור להתאחד והדמוקרטיה השלום כוחות על

 כמובן כוללים אלו כוחות הפאשיזם. סכנת את ושתהדוף לשלום ריאלית דרך
 וגופים של״י מחנה את גם אך ושוויון, לשלום הדמוקרטית החזית = חד״ש את

אחרים. יוניים
 בתוך חלקים על אף פסח לא בישראל החברה על העובר ההימנה תהליך
 יותר יעיל ב״ניהול״ תמיכה אלא אינה ל״מערן״, רבים של שובם השלום. מחנה

 חברים של הצטרפותם במזרח־התיכון. המלחמה מצב ובהנצחת הכיבוש, של
 להתפשרות הנסיונות כי מוכיחה ולימפ״ם, העבודה מפלגת לשורות ואחרים משל״י

 שלום. להשגת ההכרחיים העקרונות על ויתור סופם — הלאומי הקונצנזוס עם
 הלאומיות בזכויות ההדדית ההכרה על איתן העומדת יהודית־ערבית חזית רק לכן,
הלאומני. הקונצנזוס אל תומכיה וסחף בעמדותיה הימנה תמנע העמים, שני של

* * *
 הדמוקרטית החזית של ולהרחבתה לחיזוקה קיומה, להמשך קורא, שס״י *

חד״ש. = ושוויון לשלום
בסיס על משא־ומתן לנחל נכונותה על תכריז שהחזית ויאבק נאבק שס״י *

״ יוני. גורם כל עם הנ״ל הנקודות״ ״שש
 המשותף, את למצות פדי במו״מ לפתוח לשל״י והן לחד״ש הן קוראים אנו *

השלום. טחנה של האפשר ככל רחבה אחידות וליצור
ישראלי סוציאליסטי שמאל = שס״י

חיפה 2748 ירושלים, 9596 ת״א, 33076 ת.ד.

חז־״ש. מצע — הנקודות״ ״שש
 יתבסס אשר הערביות, והמדינות ישראל מדינת בין ויציב צודק שלום .1

 ישראל לרבות באזורנו, והמדינות העמים כל של הזכויות כיבוד על
 שכבשה השטחים מכל לסגת צריכה ישראל הפלשתינאי. הערבי והעם

 השלום גבולות יהיו 1967 ביוני 4ה־ קווי .1967 יוני במלחמת
הערביות. והמדינות ישראל מדינת בין והבטוחים המוכרים

 עצמית להגדרה הפלשתינאי הערבי העם של בזכותו להכיר יש
הריבונית. ישראל מדינת בצד עצמאית •מדינה ולהקמת

 כל בהשתתפות בז׳נבה השלום ועידת •את דיחוי ללא לכנס יש
וה המוסמכת כנציגותו אש״ף, כולל בסיכסוך, המעורבים הצדדים
הפלשתינאי. הערבי העם של מוכרת

 בעיר ובשירותים, בייצור העובדים של והאינטרסים הזכויות הגנת .2
העוני. שכונות תושבי של האינטרסים הגנת ובכפר;

 הערבית האוכלוסיה לגבי הלאומי והדיכוי האפלייה מדיניות ביטול .3
 לרעה המפלים והצעדים החוקים כל ביטול התחומים. בכל בישראל

 כמיעוט בישראל הערבית באוכלוסייה הכרה הערבית. האוכלוסייה את
למעשה. הלכה ולאומי אזרחי שוויון־זכויות והבטחת לאומי

 ואמצעים משאבים הקדשת התחומים. בכל העדתית האפלייה ביטול .4
 החיים תחומי בכל עדות־המזרח בני לשוויון להביא כדי מיוחדים,

והפוליטיים. התרבותיים החברתיים, הכלכליים,
 כוחות השתלטות סכנת נגד והרחבתן. הדמוקרטיות החירויות הגנת .5

והפאשיזם. הימין
 החוקים כל ביטול התחומים. בכל האשה שוויון־זכויות הבטחת .6

 שוויון־ את המבטיחים חוקים וחקיקת האשה את לרעה המפלים
המצפון. חופש והבטחת דתית כפייה כל ׳מניעת האשה. זכויות
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