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להלנה - המחלוקת נקודות
ת חדו ה א ד עבו שומרה הצעיד ה

אי כציונים ציונית. מפלגה אנחנו
 מק״י, עם פעולה לשתף יכולים ננו

 אנטי־ציונית. מפלגה במפורש שהיא
 פתיחת אלא אינו שיתוף־פעולה כל

 מפתח לעמדות מק״י להסתננות דלת
 השו״ בידיה. תעמולתי נשק ולמתן

 למצוא כדי זו בדרך דוגל מר־הצעיר
 אין אולם ,ברית־ד,מועצות בעיני חן

 מועלית מפלגה תועלת. כל לכך
 מק״י את להחרים חייבת ציונית
 תנועה כל נגד רתיעה ללא וללחום

וה הציונות לעקרונות המתכחשת
 יהודי׳ כל של זכותו את שוללת

לע בברית־המועצות׳ יהודי כולל
 שאין הגבול זהו לישראל. לות

לעברו.

 למרות משתעבד הצעיר השומר
 לפגוע מוכרח זה ודבר הקומאינפורם

 אחרי המפלגה. של הציוני בייעוד
 היהודיים הרופאים אורן׳ פרשת
 ב־ האנסי״ציונית המערכה וחידוש

מזי זו השתעבדות ברית־המועצות,
 ציונית סוציאליסטית מפלגה קה.

בייעודה. עצמאית להיות חייבת
 ביעד החגיגה את החרמנו לכן
שנער חודשיים, לפני האדום, הצבא

 עם יחד הצעיר השומר על־ידי כה
 ב־ להשתתף רשאים אנחנו אין מק״י.

כזאת. הפגנה "כל

 בן־ ובין יערי בין הבדל כל אין
 אנחנו אולם למק״י. ביחס אהרון
 (לקשרי הליגה על לשמור רצינו

 הליגה ברית־המועצות). עם ידידות
 ,רכישת לשם השאר, בין נוסדה,

ה במפעל לתמיכה ברית־המועצית
 במשא" פתחנו המשחרר." ציוני
 לליגה. להחזירם כדי מק״י עם ומתן

 אחדות• ציוני. עקרון אותו סמן• על
 זה היה האם לכך. התנגדה העבודה

 את פינו פשוט הם ז ציוני מעשה
 היחסים כל את והשאירו המערכה

 מפ״ם מק״י. בידי ברית־המועצות עם
 ה־ במחנה הציונות את לייצג צריכה

 בין גשר לשמש העולמי, סוציאליסטי
ייעודה. זה התפיסות. שתי

 15 אספנו אומלל יער באותו
 קטן. מעוט היה מק״י איש. אלף

ידידות. של כבירה הפגנה זאת היתד,
 ממשלת כי דרשנו אל מעולם

 הקומוניסטי למחנה תצטרף ישראל
עצ הממשלה מן דרשנו העולמי.

ניט הגושים, בשני אי־תלות מאות׳
 לא זה עולם. במערכות ראליות

 מקצצים עצמם האמריקאים חלום.
 ישראל את ומגרשים המענק את

 חזקה מפ״ם רק דרושה ממחנם.
 היתה לו התהליך. את להשלים כדי

למטרה. מגיעים היינו למעוט סבלנות

 מולדת היא כולה ארץ־ישראל
 קמה מדינת־ישראל היהודי. העם
 ויש כולו, העם את בה לרכז כדי

 לאור ציוני פוליטי חשבון כל לנהל
 יהודים למיליוני מקום ליצור הצורך

 זכויות שום אין לערבים נוספים.
 עה (הס כולה בארץ־ישראל לאומיות

 בארץ נכלל מה מעולם הגדירה לא
 לירדן׳ עד השטח רק — השלמה

לירדן). שמעבר השטח גם או
 יש הערבים, אותנו יתקיפו אם

 לירדן שנגיע עד במלחמה להמשיך
 וגבול הירדן רק כי סיני, ולמדבר
 את המבטיחים גבולות הם המדבר
 אמרה לא (הסיעה המדינה. בטחון

 יזום שני סיבוב בעד שהיא בפירוש
 אולם וו, מטרה להשגת ישראל בידי
 למעשה דוגלת שהיא ספק כל• זין

זה). :ק.•
 ונשאר תמיד היה הצעיר השומר

 מתכחש הוא דו־לאומי. כיום גם
המוח ישראל ריבונות של לעקרון

 כל מכאן ארץ־ישראל. כל על לטת
 וגם בטחון, בעניני בינינו הויכוחים

במדינה. הערבי המעום למעמד ביחס

להכ הסכמנו המפלגה הקמת עם
 .שואפים שאנו שלה למצע ניס

 אנו אולם הארץ.״ אחדות להחזרת
 בכוח, זו מסרה להשגת מתנגדים

 הרפתקה תהיה זאת מלחמה. על״ידי
עם. של בגורלו משיחק מסוכנת.

 יה׳ח ישראל שעם רוצים אנו
 כולו העם וכי במדינתו, ריבוני
 שהערבים ,מוכנים אנו בה. יתרכז
בח משלהם לאומית להגדרה יגיעו

 מקווים אנו האריס של הערבי לק
 בצורה יתאחדו החלקים שני כי
 כל אין שלום. בדרכי אחרת, או זו

 צורת תהיה מה כיום להתווכח טעם
 פדרציה. או דו״לאומיות האיחוד,
 זמן די יהיה עוד לכך, כשנגיע

 יתרכז היהודי העם אם להתווכח
 חזק יותר היהודי החלק יהיה בארץ,

 בצורת ישתקף וזה הערבי, החלק מן
 שהיחד■ לקיביה, התנגדנו האיחוד.
 אולם חפיש״מפשע, רצח •פעולת

 פגיעה שהיתר, נחלין, אחרי התיצבנו
 אין כאשמים. ופגיעה המרצחים בקן

 אמיתיים בטחון לעניני דואגים אנחנו
המעוט. מאשר פחות

יער■

 בעד להיות יכול אינו ערבי שום
 ריכוז שהוא הציוני, החזון הגשמת

 מפלגה אין לכן בארצו. ישראל עם
 ערביים חברים לקבל יכולה ציונית

 הצעיר השומר ונסיון בשורותיה,
 אלא אינו למפלגה ערבים להכניס
שלו. הדו״לאומי הקו תוצאת

יכו במפלגה התומכים הערבים
נפ בחטיבה מאורגנים להיות לים

 שהמפלגה כך על נעמוד אולם רדת,
וציו לאומית יהודית, תהיה עצמה

 שבשום עקרון, של ענין זהו נית.
עליו. לעבור אין פנים
 להדריך ציונית פועלים מפלגת על

נס שלא ישראל עם מלחמת את
 מתאים תיקון להבטיח עדיין, תיימה

 ל" התנאים והכשרת הגבולות של
בתפ תעמוד לא היא המונים. עלית

 ערכי גורם בה יש אם זה קיד
אלה. לכל להתנגד העלול חזק,

 בי טוענים השומר־הצעיר (אנשי
 אחדות״העבודה נסוגה אחד במקרה
 60ב־ היה כשהמדובר זה, מעקרון
 פועלי־ציון־ מוותיקי מיפו, ערבים

 ודוקא למפלגה הוכנסו אלה שמאל.
 '3 3רי למיעוט כיום הנותנים הם

תל־אביב. סניף

 הריבוני העם הוא היהודי העם
 לערבים בה אין ולמעשה במדינה,

האז השויון לאומיות. זכויות שום
 כבשת בחזקת הוא הערבים של רחי

לש יש המעוט. של היחידה הרש
עליו. מור

 שום אין דו־לאומית, במדינה
פתו המפלגה תהיה לא מדוע סיבה

 שהם במידה העמים, כל לבני חה
המפ של הציוני למצע מסכימים

ער כניסת למנוע ההגיון מה לגה.
 למצע מסכימים הם אם למפלגה בים

להו יש האם ? המפלגה של הציוני
 ושואבי־ עצים חוטבי לדרגת רידם
 ז מורם בראש ילכו לא מדוע ? מים
אזר שהם להם להוכיח המפלגה על

ה כל להם שיש שווי־זכויות, חים
האזרחיות. אפשרויות

למל לעילה זאת להפוך רצינו לא
 אה הורדנו ובשעתו פנימית, חמה

 זאת עשינו היום. מסדר הבעיה
שהער היתה התוצאה כואב. בלב
 היה זה האם למק״י. הלכו בים

 חזקה, מפ״ם ? ישראל למדינת שרות
 להפוך יכלה ערבים, חברים בעלת

למ טובם לאזרחים הערבים את
 המטרה ובין ביניהם לגשר דינה

הציונית.

דימתין־סד•

בסתוג■ ן


