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 משתנה. לא ונלום שנים, עשוות ובו. שום בשוט ובו. שום
 לסבר הישראלית הקומוניסטית המיבלגה את הנניסו לא למה

 ברוסיה היסטוו״ם. הישגים נמה להם יש גינס? של השיאים
 להריע משום יוצאים לא בוק״ח אבל המהנה מתחולל

בו להם ■ש טוב, לגורבציוב. למהר. להם ולמה ניסיון, נ
 שקראה במיפלגה נשארו היהודים כל הערבי.

מק״י. המדינה, הקמת עם לעצמה,
סטא־ למיפלגה. נדירים ימי־זוהר אלה היו

 והושיט החדשה, למדינה בעל־ברית היה לין
 וילנר מאיר חיונית. וצבאית מדינית עזרה לה

 הקומוניסטים מגילת־העצמאות. על חתם
 במיזרדד ממשלת־ישראל בשליחות פעלו

נציגי־המדינה. למעשה והפכו אירופה,
גירש כאשר

השטחים מן ערבים אלף 700כ־ בן־גוריון דויד

 — לקומוניסטים ניתן ישראל, בידי שנכבשו
 עם יחד לחזור, — מק״י מראשי כמה וביניהם

עליהם. המליצו שהם מי כל

הרע סטאל״ן ♦
 שינה כאשר הסתיים הזה רח־הדבש ^

 הזקן הרודן טעמו. את לפתע סטאלין
 רופאיו כי טען אנטי־שמית, בפאראנויה נתקף

הרופ־ אותו(״עלילת להרעיל ניסו היהודיים

מק״י, תמכה האלה העכורות הפרשות ככל
 כפי בסטאלין, שבקלות, קלה סטייה בלי

 שבהם ,30ה־ שנות של בטיהורים שתמכה
הקומו המהפכה אבות כל את סטאלין רצח

 ובקולקטיביזציה בברית־המועצות, ניסטית
 כחמישה ניספו שבה החקלאות, של הכפוייה

 בעלילת־הרופ־ תמכה מק״י בני״אדם. מיליון
 של הזוועות ובשאר אורן בהרשעת אים,

סטאלין.
 טובי, וילנר, — עצמם המנהיגים אותם

הקומוניס במיפלגה עדיין שולטים — חביבי
עתה. זה שהודח חביבי מלבד כיום, טית

 כמובן, יכלה, לא כזה קו שנקטה מיפלגה
 מק״י אבל רבים. יהודים של באהדתם לזכות
 50ה־ שנות בראשית חשובה. בתיגבורת זכתה

 ■ ראש שהיה מי סנה, משה אליה הצטרף
 אירגון־ההגנה, של (הפוליטית) המיפקדה

 הצבא כי בטוח היה סנה מפ״ם. ומראשי
 התיכון, המיזרח את לכבוש עומד הסובייטי

 המדינה הנהגת את עצמו על לקבל מוכן והיה
סובייטית. כבת־חסות

 יהודים רק למק״י עימו להביא הצליח סנה
 האישי. תלמידו צבן, יאיר ביניהם: מעטים.

הקומוניזם. בשמי דרך סנה של כוכבו אך
 שינאה עוררה המיפלגה מוזר: מצב נוצר
היהו בוחריה ומיספר היהודי, ברחוב עמוקה

 במיפלגה. שלטו היהודים אך זעום. היה דיים
 ערבית במיפלגה מעוניינת היתה לא מוסקווה
יהודי. בציביון רצתה היא היהודית. במדינה

 רכשה היהודים, אצל שנואה היתה אם אך
 בקרב רבה פופולאריות במהרה המיפלגה
 היתה מק״י טובות: סיבות לכך היו הערבים.

 הערבי. ברחוב היחידה החוקית המיפלגה
 אך לא־מעט, אותה גם רדף אמנם השב״כ
 ־אל_1יש בין היחסים בגלל עימה השלים
מם  ששימשה" ואול^־גם־־מפני" ןנעצות-,׳■2ה1_ונ

 שאר כל הערבים. להתמרמרות "־ככליא־ברק
 על־ידי באיבן הוחנקו הערביות ההתאגדויות

 הערבי ברחוב ששלט הצבאי, המימשל
באגרוף־ברזל. בישראל

 1948 אחרי נשאר בישראל הערבי הציבור
והחבר האינטלקטואלית העילית הנהגה. בלי
פו יוזמה כל .1948ב־ גורשה או ברחה תית

 היתה מק״י דוכאו. חופשית והתבטאות ליטית
(״האי אל־איתיחאד ביטאונה בשוק, יחידה
שהופ בשעה בשטח. יחידי ונשאר היה חוד״)

 הקטן הערבי היישוב של האדמות רוב קעו
 (אז שמיפלגת״העבודה ובשעה שנותר,
כשלי השכירים סוכניה את מינתה מפא״י)

 המיפלגתי הגוף מק״י היה הערבי, ברחוב טים
 המישקע הערבי. המיעוט למען שלחם היחידי

לקומוניס הנאמנות את יצר ההם הימים של
 עד קיימים ששריריה הערבי, ברחוב טים

היום.
לאומני בית •

אמרי מרגלים עם חברו ״הציונים״ וכי אים"),
 את להשמיד כדי ו״טרוצקיסטים״ קאיים

הקומו המנהיגים מן רבים ברית־המועצות.
 מיזרח־אירופה במדינות היהודיים ניסטיים
 ב־ להורג. והוצאו ובציונות, בריגול הואשמו
 שליח בצ׳כוסלובקיה נעצר זו פעולה מיסגרת

 נלהב תומך אז עד אורן, מרדכי מפ״ם, של
להר כדי בריגול, ונאשם בברית־המועצות,

 היהודי הקומוניסטי המנהיג את בעזרתו שיע
סלאנסקי. רודולף

 לאידיאו־ קשר מאוד מעט היה זה כל ^
הקומוניסטית. לוגיה /

 היה במיפלגה הקטן היהודי הגרעין אמנם,
הקומו היה הערבים בשביל אך קומוניסטי.

 גם ולפעמים שיטחי, כיסוי היותר לכל ניזם
 בית בעיקר מק״י היתה מבחינתם הסוואה.

לערבים. לאומי
המנ של עלייתו עם יותר עוד בלט הדבר

 ה־ האיש עבד־אל־נאצר. גמאל המצרי, היג
 הערבים של הלאומי גיבורם הפך כאריזמטי

 של גיבורם שהיה מכפי יותר אף הפלסטיניים,
 כאלוהים. אותו העריצו הם עצמם. המצרים

 קיים היה ברית־המועצות, בו תמכה עוד כל
 הלאומיים המאוויים בין מוחלט שילוב במק״י

הקומוניסטית. והאמונה
 במיבחן. זה שילוב הועמד אחת פעם רק
 עבד־אל־נאצר בין ריב פרץ 50ה־ שנות בסוף
 עבד־אל־קאסם. החדש, העיראקי השליט ובין

קאהיר. נגד בבגדאד תמכה ברית־המועצות
)13 ד1בעמ (המשך
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