
דו־לאומית? גה
 קרוב מפ״ם קיבלה האחרונות בבחירות

 היו מאלה חלק ערביים. קולות לרבבת
 רבים ערביים בוחרים אך שכירי־קיבוצים•

 ולרשויות לכנסת — מפ״ם בעד הצביעו
 מפ״ם כי ■ שהאמינו מפגי — המקומיות

שוויון־זכויות. הערביים לחבריה מעניקה
עליון. במיבחן בנצרת הועמד זה עקרון

האינ בין ברורה מתירה הצרה באן כי
מפ״ם. של הערבי לאינטרס היהודי טרס

ממשל בקואליציה רוצים מפ״ם מוסדות
 זאת הודיעו הם מפ״ם. את שתכלול תית
המשי והם הבחירות, לפני עוד מ?א בפה

מפ שנחלו אחרי גם׳ בעקביות זה בקו כו
 לא כזאת קואליציה אולם בבחירות. לה

 נותן בנצרת מפ״ם סניף ד ע! כל תיתכן
לקומוניסטים. ידו את

 מעוניין אינו זאת, לעומת הנצרתי, הסניף
מעונ הוא ארציים. קואליציוניים בחשבונות

 זו בעירייה נצרת. עיריית בטיהור יין
שחי של מישטר — עכור מישטר שולט
 המכריע הרוב מחוץ. וכניעה מבית תות
 רוצה המפלגות, כל בוחרי נצרת, בני של

ב רק יתכן הדבר זה. מישטר בסילוק
 קואליציה לפחות או המערך, ללא קואליציה

מיעוט. המערך יהווה שבה
 מישור בין רק הוא אין ברור. ניגוד זה
 היהודי הרוב בין גם אלא ועירוני, ארצי

המפלגה. של הערבי והמיעוט
 הממשלה מוכנה האם 5 3 מם׳ בעיה

 של כלשהי מידה ישראל לערביי להתיר
העירוני? בדרג אפילו עצמי, מיסשל

 הוא שמה כי ייצוגית, עמדה היא נצרת
 העיר גם היא נצרת כולו. בעולם סמל

בארץ. ביותר הגדולה הערבית
 מפא״י, בעיני נצרת, על המאבק אין לכן
 מאבק זהו רגילה. עירייה על רגיל מאבק

 בישראל. הערבי המיעוט של מעמדו על
 למפא״י משועבדת שאינה עצמאית, עירייה

 — הנסתר) או הגלוי הצבאי, (ולמימשל
 עשויים ישראל ערביי כי הוכחה פירושה

 ואילו שוות. זכויות של למעמד להגיע
 תתנגד לא לקוויזלינגים הכפופה עירייה
 של עירייתה חיסול כולל מזימה, לשום
נפרדת. כיחידה הערבית נצרת
 היה כן על למפא״י. המאבק חשוב לכן

 האמצעים, בכל לשבור מפא״י עם וגמור מנוי
ה את וכוח־הזרוע, כספית סחיטה כולל

בעיר. האנטי־מפא״יית קואליציה
יש לערביי מיבחן זהו כפול. מיבחן

ולתבונתם. לאומץ־לבם מיבחן — ראל
 — רצונם את הנוגד לתכתיב ייכנעו אם
 לשיווי- להגיע סיכוי כל רב לזמן יאבדו

 בלתי־ בצורה יתנגדו אם במדינה. זכויות
לאוי יעזרו רק — שקולה ובלתי אחראית

זכויו על יילחמו אם אך במדינה. ביהם
 ציבורית, ובאחריות זקופה בקומה תיהם,

 — ותקיף חוקי פוליטי מאבק של בדרכים
במדינה. לשותפות־אמת להתקדם יוכלו

 יעבור אם העיברי. לציבור מיבחן גם זהו
 יתעלם אם בשתיקה, נצרת שערורית על

לאינ רק הנוגע עניין שזהו בטענה ממנה
ל אחראי יהיה הוא — הקומוניסטים טרסים
בישראל. לערבים עברים בין התהום הרחבת

 הדמוקראטיה. בעוכרי רק אינה זו תהום
בטחון־המדינה. בעוכרי גם היא

ת הפגנו
ח1הא קי ר

 נגד קולו להרים השבוע ניסה בודד איש
בתל־אביב. הגרמנית השגרירות נוכחות
 קמינסקי אברהם על ציווה לא איש

מפל ושום בחיפה, ביתו את לעזוב )58(
מ צילומים לאסוף לו הורתה לא גה

 אותן ולשאת ודבק, קרטון השואה, זוועות
לתל־אביב. עימו

 התקין בתל־אביב, במלון חדר שכר הוא
לרחוב. עימה ויצא סנדוויץ׳, כרזת

קמינסקי: בך על סיפר
 שתי עם הצהריים אחר בשלוש יצאתי

המחרי התמונות מודבקות ועליהן כרזות,
 21 מזה אותי המזעזעות ביניהן, דות.
ילדים. על שבוצע הפשע שנה,
 ״דם כתוב: היה הקדמית הכרזה על
 בת אחותי ,16 בן יעקב אחי אמי, אבי,

שות שרצים, מכאן צאו זועק! העדה, 11
 הכרזה על ופאולס!״ טרק לרצח, פים

 כתוב: היה גבי, על תלויה שהיתר, השניה,
 מכאן צאו בימינו, בוצע הזה ״הפשע

 דיס־ לה אין זו לגרמניה ופאולס! טרק
שכמותכם!״ זולת אחרים לומאטים
הגרמני. הנשר מול ועמדתי לשרתון, הלכתי
 כשהיא משטרה ניידת נעצרה פתאום

 את ושמעתי מאחורי באה היא צופרת.
ד (המשך )10 בעמו

״ ! ז נ ג פ ז ג ״

שאי ארם לממשלה לצרף מותר אבל שר, ולהישאר מהכנסת להתפטר

שא־ומתן סיכום אחרי ההתפטרות! תבוא כן על ״כ.1ר  לפני אך הקואליציוני, המ

ת שבע מו, הממשלה. ו ארצי. יצחק המפלגה מזכיר יבוא הנוער, עליית כראש במקו

בספק. מוטל נוספים מפלגתיים יומונים כמה של עתידם •
 המפר״ל, של הצופה של עתידם גם עתה נירון וחרות, הבוקר של סגירתם לאחר

מוןה ו אל.פועלי־אגודת־ישר של ושערים מפא״י של אינפרומציון הצרפתי י

עיריית של עכודתה את תשכש שביתות של שורה •
, ם י ל ש ו ר  מי של להשפעתו הנתונה ירושלים, פועלי מועצת בהשראת י

שביתת תהיה הראשונה השביתה איש־שלום. מרדכי בבירה ראש־העיר שהיה

קיון בריעו הנמוכה. הפקידות של שביתה תתחיל לאתריה ומיד והתברואה, הנ

הסי• נשיאת לתפקיד תוצע החוץ שרת כי לוודאי, קרוב •
 במיוחד שייתפר ההסתדרות בצמרת חדש תפקיד זה יהיה העובדים. תדרות

ההסתדרות. מזכיר על פיקות יטיל מאיר, גולדה לנוען

 מבקר העדר על ההסתדרות, על שנמתחה הביקורת •
זאב מיועד זה לתפקיד בוועידתה. ביטויה את תמצא למוסדותיה,

ת ועייף, זקף ועסקן העובדים חברת מזכיר און, ת תכונו  היעילות חוסר המבטיחו
שות וזמה וה  הגולל את תסתום בכך כי מקווה מפא״י זה. דינמי לתפקיד הדרו
בהסתדרות. מבקר להעדר התדירה הביקורת על

 כפי עירוני מינהל להקים חופשיים עיר
 ל־ כפופים הם ויעיל. טוב להם שנראה

 דואגות אלה מזכירויות ארציות. מזכירויות
להק מוכנות והן הממשלתית, לקואליציה

זה. אינטרס מזבח על עיר כל ריב
ירו רק יצאה האחרונות הבחירות אחרי

ה הקואליציוני ההסכם זה. מכלל שלים
ב מעילה של שערוריה היה שם עירוני
 מפני קולק בטדי שבחר הבוחר, אימון

 היה אך הדתית. בכפייה שיילחם שהאמין
 הוא אחד: חיובי צד לפחות זה בהסכם

 העירוני, במישור ירושלמים, על־ידי נעשה
ארציים. מפלגתיים לאינטרסים כפיפות ללא

 נבחר בנצרת. הדבר אותו קרה לכאורה,
עירו קואליציה למעשר, והוקמה ראש־עיר,

ה של הארציים לאינטרסים בניגוד נית,
 מרצון התעלם בנצרת מפ״ם נבחר מפלגות.
בוחריו. לרצון ונענה מפלגתו,

 אינה ומפ״ם ירושלים, אינה נצרת אך
 נצרת, עיריית ראש שנבחר ברגע רפ״י.
 נצרת בני רשאים כאילו האשלייה מתה
 מרגע עירייתם. דמות את בעצמם לעצב

 בישיבות הנבחר ראש־העיר רבץ היבחרו,
 ובירושלים, בתל־אביב מפלגתו עסקני עם

 גורלה להם. נכנע ולבסוף עימם התווכח
 על-ידי דבר, של בסופו הוכרע, נצרת של

ותל־אביב. שריד ורחביה, מרחביה תושי
מפל־ מפ״ם תישאר האס : 2 מס׳ בעיה

לוותר שלא אשבול לוי על ללחוץ יוסיף ספיר פינחס •
 הנמנע מן זה אין זאת עס יחד אך בקואליציה. המפד׳׳ל שיתוף על
 עם משא־ומתן לנהל ויוסיף מצומצמת, קואליציה בינתיים יקים אשכול כי

וןנ הממשלה. הקמת לאחר גם הצטרפותה לידי להביא במטרה המפד״ל כזה סי

לקואליציה, הצטרפות למען המפד״ל בעמדת לשינוי להביא עשוי המערך מצד

בלעדיהם. גם הוקמה הממשלה כי הדתיים לראשי שיוברר לאחר

בתוך ההצטרפות שוללי של הלחץ יגבר זאת עם יחד •
במפד״ל שהשפעתו רפאל, יצחק ח״כ עוד יעמוד לא םהשוללי בראש המפד״ל.

ת מאוד ירדה שבועו שוב האחרונים, ב את המפלגה. צמרת עם נמנה הוא אין ו

 ישראל ד״ר שר־הפנים סגן מעתה ייצגו לממשלה הצטרפות נגד העמדה
מין וח״כ בן־מאיר שלמה  השפעה תחת לאחרונה נתונים השניים שחור. בני
שמעון דיין משה של חזקה  לממשלת־ המפד״ל אי״הצטרפות כי הטוענים פרס, ו

פו תביא אשכול  והמפד״ל. רפ״י גח״ל, של ממשלח להקמת דבר של בסו
מו ופרס דיין ת לאחרונה קיי ת שיחו שכו  המפד״ל מראשי אחרים עם גס ממו

רפ״י ראשי לדעת למערך. זיקתה את לנתק המפד״ל על כי להם, והסבירו

שית הכנסת כי לכך, הדתיים בלי קואליציה תביא שנח בתום תתפזר השי

ס יחיה ולא לכהונתה, ראשונה ת, מעריכת מנו רו תוקם שלאחריהן בחי

1 ימנית־דתית. קואליציה

 עלולה היא לקואליציה, המפד״ל תצטרף לא אמנם אם •
 קוא׳ להקמת ולהביא תל־אכיב, בעיריית מהפבת־חצר לבצע
ישותפו: שבו גח׳׳ל, איש שטרן, מרדכי של בראשותו ליציה
רןש והדתיים. רפ״י גח׳׳ל, מו על לשמור לכן, יוסיף, ט  במועצת מקו

העיר. בראשות שיזכה סיכויים יש עוד כל תל־אביב, עיריית

 יתפטר קול משה הליכראלים־העצמאיים שח״ב ייתכן •
כדי זאת יעשה הוא . בממשלה שר בהונת לו תובטח אם מהכנסת,

יכול ח״כ אין שוב החוק לפי ברשימה. הבא למועמד בכנסת מקום לפנות

העם
ב ר ק ת עד ה ר צ נ
 אל השבוע נשואות היו רבות עיניים

 לכמה נוגע זו עיר על הקרב כי נצרת.
המדינה. של מבעיות־היסוד

שבי זכאים האם :1 ׳0מ בעיה  כל תו
מוסדותיהם? טיב מה בעצמם לקבוע עיר

 לה ואין דווקא, נצרת של בעיה זו אין
 ערבית. עיר היא שנצרת לעובדה קשר
בישראל. עיר לכל הנוגעת בעיה זוהי

 המימשל של היסודי התא היא העיר
 נולד ״דמוקראטיה״ המושג עצם העצמי.

 העתיקה, יוון בערי — העירוני במישור
וריבוניות. עצמאיות שהיו

 למישור נוגעים שאינם תפקידים יש לעיר
היומ לחייו דווקא נוגעים הם הממלכתי.

 חיים־ מאפשרת העיר האדם. של יומיים
 נקיון ברחובות, מסודרת תנועה בצוותא,
 למאה דואגת היא חינוך. הרבים, ברשות

 להן שאין אחרות, אפורות בעיות ואחת
ואידיאולוגיות. השקפות־עולם עם קשר

 העיר מן הדמוקראטיה התפשטה בעולם
 החופשי העירוני המימשל הממלכה. אל

הממלכתי. למימשל באירופה קדם
 עסקני־המפלגות היוצרות. התהפכו בארץ
 העירוניות הבחירות את להצמיד הקפידו

הווי את רוקנו ובכך הארציות, לבחירות
 אינם הבוחרים תוכנו. מעיקר העירוני כוח

 את לנהל ביותר המוכשר באיש בוחרים
 רצונם את המבטאים באנשים או עירם,

ארציות. במפלגות אלא — העירוני במישור
בשום הנבחרים אין הבחירות למחרת

1479 הזה העולם8


