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  כ לשעבר תופיק טובי "דבריו של ח

ע"מהמכללה לשנת תש" עמית כבוד"לרגל קבלת תואר 
 

לשנת " עמית כבוד"ברל על שבחרה להעניק לי את התואר  ש"הרשו לי ראשית להודות למכללה ע

  . ולכן אני שולח את דבריי בכתב,לצערי נבצר ממני בשל מגבלת בריאותי להיות כאן עמכם. ע"תש

  : כךכמה שניות בכמה מהתחנות הפוליטיות המשמעותיות בחיי הייתי מציין זאת ם אעצורא

Zion אז נחשפתי . בירושלים" " את חיי הפוליטיים התחלתי בהיותי תלמיד בבית הספר התיכון

, סוציאליזם, למושגי צדק חברתי, י מורי לערבית ראיף כורי יחד עם כמה מחבריי"לראשונה ע

ובזכותו הצטרפתי לתנועת הנוער ובהמשך למפלגה הקומוניסטית , עליםוזכויות מעמד הפו

  .עתידי הפוליטי והיעד שלי בחיים כך נקבע. הפלסטינית

עם קום המדינה נבחרתי לכנסת הראשונה מטעם המפלגה הקומוניסטית הישראלית וכך כיהנתי 

  . שנים מביא בהתמדה את דבר המפלגה אותה שירתי41רצוף במשך 

המטרה אז הייתה להוביל ולחזק את .  הצבאי היו תחנה קשה בפעילותי הפוליטית שנות הממשל

להישאר על אדמתה , את ומבוהלת שתעמוד איתנה בפני ההפחדהכיה הערבית המדויהאוכלוס

אני וסיעתי , המאבק היה קשה. ולהיאבק למען שוויון זכויותיה וחירותה הדמוקרטית הבסיסית

וחים בחריפות נגד כל צורות ההפחדה והכניסה הבוטה של הצבא בכנסת בודדים מול רוב דומם מ

כאן ברצוני להזכיר את תגובתו האמיצה של המשורר הלאומי נתן . יומם ולילה לכפרים בגליל

 שם השיר –ור השביעי הידוע טרמן על המתקפה המתמשכת נגדי בכנסת בשיר שכתב בתאל

  :הוא כתב" הנזיפה בתופיק טובי"

הוא חבר כנסת? ביובכן מי תופיק טו

בבית הנבחרים, הוא קומוניסטי ערבי

 יושב הינו בזכות מלאה ולא בחסד 

                   .כבר עת אולי לזכור זאת חברים   .כמה הדברים האלו הם נכונים עד היום הזה

  

בשנים ההן הובלנו את האוכלוסייה הערבית לשרוד את הטבח . הממשל הצבאי נמשך הרבה שנים

כאן חשוב לי להדגיש שאת המאבק הזה ניתן . אסם ואת הניסיון לנשל אותה מאדמותיהבכפר ק

- אחווה יהודית-היה להוביל בהצלחה אך ורק במסגרת מפלגה שחרטה על דגלה את הסיסמה

  .ערבית ורק דרך מאבק משותף של יהודים וערבים אחים לאותם עקרונות ולאותה דרך

  

משוררים , וקף יחד עם חבריי לדרך הפוליטית באנשי רוחבאותה תקופה היה לי העונג להיות מ

  יהודים
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וערבים שהאמינו בדרך המפלגה ובמאבק היהודי ערבי המשותף למען שוויון זכויותיהם של שני 

. ובהמשך סמיח אלקאסם, אביב המשורר אלכסנדר פן ובגליל המשורר מחמוד דרויש-בתל. העמים

  .חברתי המיוחד של המפלגה הזולצביונה הפוליטי וה זה היה ביטוי נוסף

כבר  .החשובה בחיי היא זו שלאחר מלחמת ששת הימים וכיבוש הגדה והרצועה התקופה הבאה

אז ראיתי יחד עם חבריי למפלגה את הצורך בסיום הכיבוש מיד ואת הצורך בהכרת זכותו של העם 

 חוסך לאזור כולו הפתרון הזה היה. הערבי הפלסטיני להקים את מדינתו בצדה של מדינת ישראל

היינו . אז סברנו כי שתי מדינות לשני העמים הוא הפתרון הנכון. הרבה אסונות ומלחמות עתידיות

אך לימים מתברר שזו הדרך אותה , היינו קול בודד במדבר, אז ראשונים אני וחבריי לדרך הזו

  .מאמץ היום ציבור רחב במדינה

. וכך גם רמיסת זכויותיו של העם הערבי הפלסטיני, הכיבוש נמשך. לצערי הפתרון הזה לא מומש

  .עד היום את מחיר הכיבוש המתמשך אבל גם החברה הישראלית שלמה ומשלמת

  :בדברי הפרידה אז אמרתי.  שנות כהונה פרשתי מעבודתי כחבר כנסת41 אחרי 1990 -ב

  :תי לעצמי שלוש מטרות ראשיותהצב, כאשר נבחרתי לכנסת הראשונה" 

.שיחיו כל אחד במדינתו, השכנת שלום בין שני עמי הארץ הזאת היהודי והערבי הפלסטיני  • 

הבטחת בטחון ושוויון לאוכלוסיה הערבית בישראל וכיבוד זכויות האדם והחירויות  •

 .הדמוקרטיות

 צודקת הבטחת זכויותיהם של המוני העובדים היהודים והערבים ובנייתה של חברה •

  .ושוויונית

 שנה לא ייכון השלום הייתי אומר עליו 41אילו היה אומר לי אז משהוא שאפילו אחרי , באותן שנים

והשלום נותר עדיין בגדר , מלחמה רדפה מלחמה, אך במציאות ניצחו קטני האמונה, קטן אימונה

  .משאלה

 ב 22 -ידת המפלגה הועובדברי הפרידה שלי ב. ל המפלגה" סיימתי את תפקידי כמזכ1993-ב

  :  אמרתי1/93

  .הבאתי את דבר המפלגה ללא הפסקה.  שנה55-תרמתי למפלגה בכל כוחי במשך למעלה מ"

עשיתי כל שביכולתי כדי . ועבודתי זו מלאה את לבי שמחה וגאווה, כקומוניסט שירתי את הציבור

  שפעילותי

  .ובת שני העמיםתהיה חיובית ותתרום למערכה למען האחדות היהודית ערבית ולט

ר עאדל מנאע את "וד ל"עם אייבי נתן ז, טוב- קבלתי יחד עם ידידי הטוב ויקטור שם-1995 במאי

ערבי של ההסתדרות בעצרת חגיגית שהתקיימה כאן בבית -פרס הדו קיום מטעם המרכז היהודי

 אני .47-מדינת ישראל ציינה לא מכבר את יום עצמאותה ה"בין שאר הדברים אמרתי אז . ברל 

 פלסטיני שורר - כאשר השלום הישראלי48 -שנזכה לציין את יום העצמאות ה, מאחל לעצמנו

אני משוכנע שזה יהיה למציאות כשיממש העם . בארץ ומניב פירותיו לאושרם של שני העמים
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להפך אני עדיין . אין זה אומר שעקב כך הפכתי להיות פיסימי. אבל לצערי גם אז זה לא קרה

אופטימי כאשר אני רואה את ממשיכי הדרך הזו יהודים וערבים חברי כנסת כמו דוב חינין לצדם 

 -  שאליהם אני מתגעגע-של מוחמד ברכה ועפו אגבריה ממשיכים את דרכם של חבריי למאבק 

זאהי , בנימין ויוכבד גונן , עוזי ומתי בורשטיין, רות לוביץ .ל"דוד חינין ואמיל תומא ז, מאיר וילנר

. והרבה אחרים כולם יבדלו לחיים ארוכים עסאם מכול ומוחמד נפאע, נסקי'ותמר קוג יורם, כרכבי

יותר שהולך את הדרך הזו מאמץ ציבור רחב , היום. ממשיכים את דרך המאבק הזו שאין שיני לה

אני בטוח ששיווין הזכויות בין שני . ומשוכנע בצדקתה של דרך זו) אומנם לא מספיק(ומתרבה 

אני יודע שזו משאלתו . בארץ והפתרון הצודק שהוא שתי מדינות לשני העמים אכן יגיעו העמים

היעדים  אבל יש להמשיך במאבק עיקש להשגת. הטבעית של חלק רחב של הציבור הישראלי

הדרך של המפלגה הקומוניסטית , זו הדרך בה הלכתי. על כן אני ממשיך להיות אופטימי. האלו

  .הישראלית וזו הדרך שתביא את האזור לשלום המיוחל
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