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כולו. העולם בעיני

השליםמערכות טירוף
 במערכת, דפוק משהו

כזה למעשה המסזגלת
 בטוהר המפקפק במדינה שפוי אדם אין

נתן. אייבי של כוונותיו
 המתנגדים יש תמים. אדם בו הרואים יש

רעות. שכוונותיו חושב אינו איש אך לדרכו.
 שלא מדינת־חוק בכל הוא עיקרון־יסוד

 פלילית. כוונה כשאין פלילית, עבירה תיתכן
 מדינת־חוק בין המבדילים העקרונות אחד זהו

טוטאליטרית. מדינת־הפקר ובין דמוקרטית
ה חוק נחקק בישראל זדון. או טירון!

 נתן אייבי על נגזרה פיו על זה. עיקרון שובר
בפועל. שנת־מאסר חצי השבוע
 החוק־למניעת־טרור. פי על נידון נתן

 אדם רק זה חוק פי על לשפוט ניתן לכאורה
 בביצוע לאירגון־טרור לעזור היא שכוונתו

פעולות־טרור.
 מיפלגת־ בהסכמת — הוגנב זה לחוק
 אדם עם פגישה כל האוסר סעיף, — העבודה
 עליו הכריזה הממשלה אשר אירגון המייצג

 הממשלה של כזו הכרזה אירגון־טרור. כעל
 ואינה מישפטי, מיבחן בכל עומדת אינה

סופית. היא הנמקה. טעונה
 לרגע אף המאמין במדינה איש אין אולם
או פעולות־טרור. לעודד רצה נתן שאייבי

בלוף של סופו
 כי הכריז הפיקוד ארזף ■
 המיזרחית ירושלים 1
כבוש שטח היא |

 מיפלגת־העבודה של הכללית הוועידה
 את לבטל לישראל השבוע קראה הבריטית

מיזרח־ירושלים. סיפוח
ירו איחוד בכך. צורך כל היה לא למעשה

 איציק האלוף על־ידי השבוע, בוטל, שלים
 הרמט־ באישור המרכז, פיקוד אלוף מרדכי,

 שטח־ על הכריז האלוף ושר־הביטחון. כ״ל
 צבאי ״שטח כעל המיזרחית בירושלים אדמה
סגור".

 העיר מתושבי כמה בעד למנוע המטרה:
 מסיבת־עיתונאים, מקומי בבית־מלון לערוך

הנע גביית־מיסים של מיבצע על למחות כדי
בית־צחור. סמוכה, בעיירה רך

 האלוף הכריז זה בצעד כגוש. שטח
 כבוש, שטח היא מיזרח־ירושלים כי למעשה

ובית־צחור. שכם רמאללה, כמו ממש
 על תכריז שמדינה הדעת על יעלה לא

 צבאי ״שטח כעל שלה מעיר־הבירה חלק
מסיבת־ לערוד מתושביה למנוע כדי סגור",

 שלו הפגישות מטרת לאירגון־טרור. לעזור
 הישראלים כל כמטרת — ערפאת יאסר עם

 ואחריו לפניו ערפאת, עם שנפגשו האחרים
 אשר שלום לקדם הפוכה: בדיוק היתה —

פעולות־טרור. ימנע
 יכולה זדונית או מטורפת מערכת רק

זה. מסוג חוק פי על נתן כמו איש לשפוט
 מתגלה המערכות טירוף עולמי. סמל
 ב־ באחרונה שניתנו פסקי־דין של בסידרה

ישראליים. בתי־מישפט
מ לאחר בערבי(״שמת שהתעללו חיילים

 לח־ נידונו החדש) הישראלי הנוסח לפי כן",
 אלוף־הפי־ מאסר. חודשי ולתישעה צי־שנה

שנה. מחצי לפחות עונשיהם את קיצר קוד
 במאסר־ זכה ערבית ילדה שהרג מתנחל
השכם. על ובטפיחה על־תנאי
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מובהקת. קולוניאלית שיטה זוהי עיתונאים.
 כזה צעד ינקוט שצה״ל הדעת על יעלה לא

בחיפה. או בתל־אביב המערבית, בירושלים
 דמוקרטית שמדינה הדעת על יעלה לא
 מסיבת־עיתונאים למנוע כדי כזה צעד תנקוט

מובהק. דמוקרטי מכשיר —
 האיזור בלב השוכן בית־המלון, מנהל צדק
מב שזה מפני זה, על שמחים ״אנחנו הסגור:

העיר!״ איחוד את טל
 ככלי־ זה בצעד שהוצג האיש ריק. כלי

האינתי של 1 מס' הקורבן קולק, טדי הוא ריק
פאדה.

 של האגדה על קולק חי שנים במשך
ה מן להעלים הצליח הוא אחת". ״ירושלים

 הכיבוש בזכות שולט שהוא העובדה את עולם
)10 בעמוד (המשך

האידיאולוגיה של העולמית המפולת
ת קומו־ מיפלגות 150מ־ יותר בעולם ש ^

 * מוזרות חיות כמה יש ביניהן ניסטיות.
 ? מאשר יותר מוזרה חיה שאין נדמה אך מאוד.

הישראלית. הקומוניסטית המיפלגה
£ במי השתנתה לא שהנהגתה מיפלגה זוהי

 £ מיפלגה זוהי המדינה. קיום שנות 41 כל שך
 ׳5 במוסקווה: ששלט מי לכל נאמנה שהיתה

 שגינה כרושצ׳וב, לניקיטה וגם — ■לסטאלין
 למי־ וגם — ברז׳נייב לליאוניד סטאלין. את

ברז׳נייב. את המגנה גורבצ׳וב, כאיל
 הם מאבקים, כיום בה מתנהלים כאשר
 הקשישים המנהיגים בין כל קודם מתנהלים

 ובין הקשיש טובי תופיק בין עצמם. לבין
הקשיש. וילנר מאיר ובין הקשיש חביבי אמיל
 מיפלגה נמצאת הקומוניזם, משבר בלי גם

 לבין הוותיקים בין משבר עמוק. במשבר זו
וער יהודים בין וצעירים, ותיקים בין עצמם,

 האידיאולוגיה של העולמית המפולת בים.
 משבר להוסיף צריכה היתה הקומוניסטית

 העניין כי נדמה אך האלה. המשברים לכל
 לה חיה היא כלל. רק״ח על משפיע אינו הזה

משלה. בעולם

ה עזר למופת״ #,,
 ימים כמה לפני שהתקיימה עצרת ן*
 הקומוניסטית המיפלגה חגגה בחיפה ₪1

 היא משמע: .70ה־ יום־הולדתה את בארץ
 שנתיים ,1919 לשנת התחלותיה את מייחסת

ברוסיה. מהפכת־אוקטובר אחרי
 מוזרה. מיפלגה זאת היתה לידתה עם כבר

 הקומוניזם בין איבת־מוות אז קיימת היתה
 מהסתירה רק נבעה לא זו איבה והציונות.

 מההתחרות גם אלא ביניהן, האידיאולוגית
ש הצארית, ברוסיה צעיר יהודי המיפלגתית.

 לבחור היה יכול הקיים, במישטר קצה נפשו
הדמוקר בסוציאליזם או בציונות בקומוניזם,

 מישפ־ בני באידיש). ה״בונד״(״ברית״, של טי
 החלה וכך שונים, לכיוונים הלכו אחת חה

לוהטת. הדדית שינאה
הח בברית־המועצות נשארו הקומוניסטים

 לכן (א״י). לפלשתינה היגרו הציונים דשה,
 תופעה בארץ קומוניסטים של הופעתם היתה

הישנות. השינאות כל את שעוררה מוזרה,
לרוס וחזרו נרדפו הקומוניסטים מן כמה

שנוד המיפלגה נולדה וכך נשארו, אחרים יה.
 השם פ־ק־פ. בשם תהפוכות, כמה אחרי עה,

 ערבי, ולא עברי היה לא הוא מוזר: היה עצמו
 המיפלגה של התיבות ראשי אידישי, אלא

 נמצא דחוק באופן הפלסטינית. הקומוניסטית
קומו ״פרקציה עברי: הסבר לראשי־התיבות

פלסטינית״. ניסטית
 היא בלתי־חוקית. המיפלגה היתה בארץ

 בהתאם הקולוניאליזם, נגד חריף קו נקטה
 סכנה בה ראו והבריטים מוסקווה, של לקו

 עצמאות דרשה שפ״ק־פ מכיוון לשילטונם.
 הערבי, לציבור גדול רוב אז היה שבה לארץ,

סכנה. הציונים גם בה ראו
 (״המרד 1936ב־ הערבים התקוממו כאשר

 בלשון ״המאורעות" הערבים, בלשון הערבי"
 ברובם שהיו הקומוניסטים, תמכו היהודים)
 בארץ הערבים. בתביעות יהודים, המכריע

 הקומוניסטים תומכים כאילו שמועות נפוצו
הסיס מכאן המאורעות. במחוללי בפועל גם
 שחדרה למופתי", עזרו ״הקומוניסטים מה

 לשינאה ושגרמה הישראלית לתודעה עמוק
תהומית.

 כולו העולם .1939ב־ גברה עוד זו שינאה
 ריבנטרופ־מולוטוב, הסכם נגד התקומם

 שאי־ ,המדהימה הנאצית־קומוניסטית הברית
 במילחמת־העולם לפתוח להיטלר פשרה

הקומו הנוראות. תוצאותיה כל על השניה,
 את שהצדיקו בלבד זה לא בארץ ניסטים
 במאמץ־המיל־ לחבל קראו גם אלא הברית,

 כי טענו שנתיים במשך האנטי־נאצי. חמה
 אימפריאליסטית״, ״מילחמה היא המילחמה

לבריטים. לעזור ושאסור
 האנטי־ציו־ — גורמי־השינאה שאר לכל

״הת עתה נוספה — למופתי" וה״עזרה נות
 את רדפו הזועמים הבריטים בהיטלר". מיכה

 שיתפו אצ״ל ואנשי חורמה, עד הקומוניסטים
 הקומוניסטים. בגילוי הבריטים עם פעולה
בעינויים. כנראה, מת, אחד פעיל לפחות

 כאשר ,1941 ביוני כמובן, השתנה, זה כל
 בן־לילה לברית־המועצות. הנאצים פלשו
ה בארץ, פופולארית ברית־המועצות הפכה

 באמצע האדום. הצבא מניצחונות התלהבו כל
המח מן לצאת לקומוניסטים ניתן המילחמה

המפורש. בשמם לא כי אם תרת,

הטוב !,סטאל •
 הקומוניסטים התנגדו המילחמה חרי ^

נדה הם יהודית. מדינה להקמת לתביעה 1\
 הימים באחד קם כאשר לחלוטין, והופתעו מו

 גרומיקו אנדריי בארם, ברית־המועצות נציג
 של בזכותם ארצו תמיכת על והכריז הצעיר,

 משלהם. למדינה הנאצים, קורבנות היהודים,
 והמיס־ ובסיגנונו, בתוכנו ציוני נאום זה היה
 אבל פעור. בפה נשארה הקומוניסטית לגה

 בהתלהבות שהצטרפה עד דקות רק עברו
סטאלין. של החדשה לעמדה

 פלשתינה פשוט: היה סטאלין של החשבון
 לטילים בסיס לשמש יכלה הבריטית (א״י)

 שהיה בטווח ברית־המועצות נגד גרעיניים
 בעיניו עדיפה היתה יהודית מדינה אז. קיים

בריטית. מושבה על
 הקימו הערבים רוב התפלגה. המיפלגה

הלאומי למחנה שהשתייכה משלהם, מיפלגה


