
 הסובייטית המלחמה הכרזת •
 שינוי בל גרמה לא הציונות על

 חיזקה רק היא כמק״י. עקרוני
מזמן. הקיים תהליך

 הקומוניסטית המפלגה של היוסדה עצם
 נוסדה היא הציונות. נגד מחאה היה בארץ
 כמפלגת־פועלים־םוציאליסטים־ ׳1919 בשנת
הציוניות. במפלגות ללחום (מ.פ,ס.ע.)׳ עברים

הראשו הגדולה ההתנגשות •
ה ומפלגות הקומוניסטים כין נה

ה בועידת באה האחרות, פועלים
.1920 כשנת ההסתדרות, של יסוד

 מיוצגים היו (״מופסים״) מ.פ.ס.ע. אנשי
שה תבעו הם ).87 (מתוך צירים 6 ידי על

 למלחמת מקצועי איגוד רק תהיה הסתדרות
 התנועה על שהושם לדגש התנגדו המעמדות,
 ההסתדרות את להשעין תבעו הקיבוצית,

 מהומות, ררועו הם העירוני. הפרולטריון על
 קבלת עם מחאה לאות האולם את יצאו

יות.ציונ החלטות

ה כגלל כא הראשון הפילוג •
האנטי-ציוני. קו

 מפלגת את יסדה עזבה, חברים קבוצת
 להיות שאפשר טענה היא פועלי־ציוךשמאל.

איח־ לא האכזבה ציוני. וגם טוב קומוניסט

 ללא החוק, במסגרת פעולה שיאפשר מסווה
רתית.משט הפרעה

 כ- הסתכם הפראקציע•-נסיון •
לאר הצטרפו לא למעשה כשלון.

 הסיבה, .6.10.1930 מיום בישיבתו אינטרן.
מ מורכבת בעיקרה היתד, פ.ק.פ. :בעיניו
ה בציונים ממאבק בליבם שסלדו יהודים

מוחל־ ערביזציה :הפקודה באה בורגניים.

 טי- סטיות בשל המלחמה, בעת ברח שם
טואיסטיות).

התק עם כא הגדול המפנה •
 הפכה פ.ק.פ. רוסיה. על היטלר פת

עם אסירות ערכה ליגלית, כמעט
ה החברים בין למבוכה גרמה המלחמה

 פאשיסטים הפכו מהם רבים אשר ערביים,
 פ.ק.פ. ואיטליה. בגרמניה צידדו מושבעים,
 יהודיות, מהן קבוצות, למספר התפוררה

 הוקמה לאומי לשיחרור הליגה ערביות. מהן
 כנסיון הערביים, המנהיגים מן כמה על־ידי
ש אחרי הערביים, ההמונים את לרכוש

 מתבו־ נפגעה המסורתיים המנהיגים השפעת
ומוסוליני. היטלר סת

 המפלגה־הקומוניסטית־ קמה היהודי בצד
 עד פ.ק.פ. מעקרונות שהתרחקה העברית,

 העמים שני לש הלאומי לשחרורם דרישה כדי
 את גלויות, קיבוץ חייבה בארץ, השוכנים
החלוצית. התנועה

ההפ כאה 1947 כנוכמבר •
המוע כרית :כיותר הגדולה תעה
ה ציונית. כמדינה תמכה צות

 פ. ק. פ. אנשי :ביותר מופתעים
 למק״י שמה את שינתה המפלגה

היתה שלא חדשה, הנהגה קמה
הקודם. לקוו כולט כאופן קשורה

קיב- כה קלות, כאותה אולם •
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ממרבלי ר׳דער

1936 כמאורעות לתמיכה פ. ק. פ. כרוז

הס הקומוניסטית הפלשתינאית ״התנועה
 הענינים על השקיפה יהודי... בגיטו תגרה
״עבריות למשקפים מבעד  עצמית הלקאה !

השבי- בועידה פ.ק.פ. מנהיגי השמיעו זו

עצמה. פ.ק.פ. אנשי אלא החדש גון
 ב־ פתחה ההסתדרות : חשוב יותר עוד

 לפראקציע שהשתייך פועל כל החקפת־נגד.
 שהיה הארגון, ההסתדרות. מן מיד הוצא
ה מרדיפות הקומוניסטים על להגן צריך

 הקו• (האינטרנציונל קומאינטרןה לבוא. רה
 ציוני. בל היה בעיניו לטענה. לעג מוניסטי)

 פועלי־ציון־שמאל בקשת ת.הבורגנו שרתמ
נדחתה. באינטרנציונל׳ כחברה להתקבל

 הוכנס ״קומוניסט״ התואר •
 לכך גרם הוא .1923כ- רשמית
 קומוניסטי- (פלסטינישער שפ.ק.פ.

 כלתי- כמפלגה תוכרז פרטיי) שער
המנדט. ממשלת על-ידי חוקית

ל היתד, לציונות הקומוניסטים התנגדות
 העברית, בשפה לחמו הם הקו. אורך כל

הרש שפתם הציונות. של הרשמית לשונה
יהודית. : היתה העברי ברחוב מית

 למען משלה, מקצועי ארגון הקימה פ.ק.פ.
 :הארגון שם הכללית. בהסתדרות יתחרה

ה בהקמת תקוותיה (הפלג). פראקציע די
 פועלים כארגון תוכרז הפראקציע : ארגון

 באיגוד הרוצים לכל פתוח בלתי־מפלגתי,
: פחות לא חשובה תקווה טהור. מקצועי

וילנסקה חביכי, טובי, מיקונים, מק״י מנהיגי
מק״י...? פצצות, הניחה פ.ק.פ. בהסתדרות, לחמה הפרקציה בציונות, לחמו המופסים

שה היה מספיק מלכודת. הפך משטרה,
 השתייכות באשמת מישהו תוציא הסתדרות

 לבית־ תכניסו שהמשטרה כדי לפראקציע,
סוהר.

 פ.ק.פ. צררה ,1929 כמאורעות •
 התקוממות לדבריה, זו, היתה כערכים.

 ונגד האימפריאליזם נגד הרחבים ההמונים
 מאבק האימפריאליזם, את המשרתת הציונות

ה מן אותם המנשלת היהודית העליה נגד
 קנין היא ״האדמה עבודה. וממקומות קרקע

 כרוז הכריז והמוסלמים,״ נביאו אללה, של
 ו-הק את האשים הישוב פ.ק.פ. של ערבי

.המופתי עם 'פעולה בשיתוף מוניסטים
 נכשלו, 1929 מאורעות אולם •

 פ.ק.פ. של שמה את השחיר והדבר
הקומוניסטי. האינטרנציונל כעיני

 כשלון היה הערבית ההתקוממות ״כשלון
״הפלשתינאית המפלגה של הקומי קבע !

קב לאחר שבועות כמה המפלגה, של עית
 הועידה זאת היתה הקומאינטרן. פקודת לת

ערבית. למפלגה פ.ק.פ. את שהפכה
 הת- שוב 1936 כמאורעות •

 הפעם הערכים. לצד פ.ק.פ. יצבה
יו פעילה גלויה, תמיכתה היתה

 הערכי היסוד היה עתה כי תר.
כה. שולט

 ויותר יותר הפכה המפלגה •
 אולם קיצונית. (ערכית) לאומנית

התוש רוב :במאמציה היה די לא
 לעמולה הודות רכה (כמידה בים

 כה. האמין לא אדירה) איטלקית
 היו וציוני קומוניסט בעיניהם

נרדפים. שמות
 מנהיגות גם עלתה הערבי הקו גבור עם

 יפואי. דפוס פועל :ביניהם הבולט ערבית.
 שהפך (״נזוסה״), אל־חלו, רדואן מוסר,
 סולל המפלגה.'(הוא של הרשמי היגד,

בירד הקומוניסטית המפלגה מן מזמן,

ת 7^ !17 ן מ ו ג ס ה ל ה דג ה ו
 מתנכרת מק״י החלה הציוניים,

 ה- הרכש ירח נסתיים כאשר להם
המחו מצעה עיקר ציוני-סוכיטי.

בישראל. הערכים הגנת : דש
 ל- חליגה מנהיגות שרידי של הצטרפותם

 התהליך. את הגבירה למק״י לאומי שחייר
 תלמידו חביבי, אמיל : המנהיגים בין

 י שני, מנהיג ת״כ. כעת מוסד״
 למרוה לרוב, מוזכר אינו הליגה,

 תומה, אמיל זהו בישראל.
 העתון את העורך ,33 בן

 הערבית את^קאו&וה־' סימל תומה אמיל
 פעולה כשכבגא^וזזופ^בשיתוף המפלגה. של

 מאורעות אחרי
 יחזור אם לשובו.

מ־ פקודה באה ששוב לט1
-ב הקומוניסטית המפלגה . .
 במאבק לשלבה ערבית, לאומית מפלגה

~י-יייי~~"" עצמה. המדינה קיום


