
 שוב שיוותי־הביטחוו מתעובים שנה 20 מזה הואשונה בפעם
את בה דואה שהליכוד רשרום, המתקדמת הרשימה את לחסל

במדינה
העם

הצלחה סיפור
 הטרוריסטית המחתרת

 הדתי החיגיד שראשי מוכיחה
להשיג שרצו במה הצליחו

 נשיא־ הופיע כיפה, חובש כשהוא
 של קבוצה לפני הרצוג, חיים המדינה,

 בני־ הדתית תנועת־הנוער אנשי
 כדי ההזדמנות את ניצל הוא עקיבא.
 היהודי, אירגון־הטרור נגד להתריע

דתיים. הם חבריו שכל
 הרב שהיה מי של בנו הנשיא,

 דיבר בארץ־ישראל, האשכנזי הראשי
 בקביעה דבריו את סיכם הוא בחריפות.

 כי מוכיח מחתרת־הטרור קיום כי
במדינה.נכש הדתית מערכת־החינון־

לה״.
 בגסות שעה תוך הותקף כך על

גוש־אמונים. אנשי על־ידי ובפראות
 גוש־ כי נראה כישלון? זה מה
טעה. הנשיא וכי צדק, אמונים

 נכשלה. לא הדתית מערכת־החינוך
המשוער. לכל מעל הצליחה היא

 של אי־הצלחתו פירושו .כישלון'
 שהציב המטרות את להשיג גוף או אדם

 מהן איפוא: היא, השאלה לעצמו.
 מערכת־ של האמיתיות מטרותיה

 אשר היעדים מהם הדתית? החינוך
לעצמם? הציבו ובהווה, בעבר ראשיו,
 לקביעת היחידה אמת־המידה זוהי

 זו, מערכת של הכישלון או ההצלחה
אחרת. מערכת כל של כמו

צד ואוהדי־הטרור שוחרי־המחתרת
 הנשיא, דברי על מחו כאשר בהחלט קו

 מערכת־החינוך הצלחת את שמדד
א היעדים פי על הדתית  היה שהו

עליה. לכפות רוצה
 הפשוטה האמת זימה. שטופי

 בדיוק חינכה מערכת־החינוך כי היא
 מחתרת־ קיום לה. שנקבעה ברוח

 שלה, השונים מעשי־הזוועה על הטרור,
 חיה עדות הוא ושתוכננו, שבוצעו
זו. להצלחה

 36 במשך חינכה מערכת-החינוך
 בו שיש ישראלי, של טיפוס שנים

הבאות: התכונות
הרו קולקטיבי, שיגעון־גדלות •

השלמות. כליל את יהודי דבר בכל אה
 שהם לגויים טוטאלית שינאה •

 מוחלטת והתעלמות זימה״, .שטופי
האו הערכים העמים, תרבויות מכל

הכלל־אנושיים. והנכסים ניברסליים
 האנושית ההיסטוריה ראיית •
 המצוקה של לחור־המנעול מנעד כולה

 העמים, כל שתולדות כך היהודית,
 רק נתפסות היום, ועד העולם מבריאת

 רדיפת של ואינסופית אחת כשרשרת
היהודים.

 של מקיומו מוחלטת התעלמות •
 או לאומיות זכויות בעל בארץ, אחר עם

 כאל זה לעם והתייחסות אנושיות,
 הרע במיקרה שהיא, זרים של כנופייה
 ביותר הטוב ושבמיקרה נסבלת, ביותר,
לגרשה. הזדמנות תהיה
ב עוד בלתי־ביקורתי, לימוד •

 ספרי־התנ״ך, של ביותר, הרך גיל
 לרצח־ המטיפים יהושע, ספר ובמיוחד

 הקדוש־ברוך־הוא, של כצו סיטוני עם
 זה קדום מוסר של ישירה השלכה תוך
הנוכחית. המציאות על

הדמוק למדינת־החוק גמור בוז •
 שכל למדינת־ההלכה, וכמיהה רטית,
בסיני. נקבעו חוקיה

 דת, של באיצטלה חומייניסטים.
 להש־ תלמידים של שלם דור חונך

 מנוכרת רוויית־שינאה, קפת־עולם
 הניתן לחינוך הדומה לעולם, וזרה

חומייני, האיית־אללה של הספר בבית־
 זה חינוך נשא המחתרת, הקמת עם

עליו. מברכים שבעליו פרי
הצליחו. הם

עיתונות
רחזקר■ מארץ סיפורים

 פירסס באר חייס הסופר
 ועתה כתב-חידה,

לפענחה הכל מגסיס
 פורסם בדבר מוצנע פנימי בעמוד

 של קצרצר סיפור השבוע הראשון ביום
)14 בעמוד ♦■משך ״

מוחמר חשב הראשון רגע
מפולפלת. מתיחה שזוהי מיעארי

 את הציג בטלפון המנומס הקול !בעל
 היועץ קוחנובסקי, כמשה עצמו

 מערכת־הביטחון(מיעא־ של המישפטי
 לו והודיע השם) את לתפוס התקשה רי
 הוצאת את שוקל שר־הביטחון כי

 מחוץ לשלום" המתקדמת .הרשימה
לחוק.

 מתיחה. היתה לא זאת אבל
 שמעה שעות כמה כעבור

 שר־הביטחון כי כולה המדינה
 שהיה מי שמיר, יצחק כפועל,

 של הראשים משלושת אחד
 ככל מתכוון לח״י, מחתרת

 בתקנות• להשתמש הרצינות
 העליון הנציב של החירום
 מרשימה, למנוע כדי הבריטי
 אלון* הוא מראשיה שאחד
 בבחירות להשתתף כצה״ל,

הדמוקרטית. במדינת־ישראל
 אבל — כבדיחה נשמע זה

 ככל ,1984 בשנת במדינת־ישראל
 כן — יותר גרועה היא שבריחה
למציאות. להפוך סיכוייה גוברים

#מעבךלאחודהחסימה
 מעטים רק שמעו יום לאותו ד ¥ ך

 קיומה עצם על ישראל מאזרחי
 כלי־התיקשורת החדשה. הרשימה של

 הציגה כאשר מקיומה. התעלמו כמעט
 רק זכתה כן, לפני יומיים עצמה את

בעי ומשועממות ספורות לשורות
תונים.
 את עשה שר־הביטחון של האיום אולם
 ללהיט הרשימה הפכה אחת במכה שלו.
 אם התיקשורת. בשוק ביותר החם

 נוראה כה סכנה בה ראה ראש״הליכוד
 החליט כי עד מדינת־ישראל, לקיום

הקולוניאליים בחוקים להשתמש

 את למנוע כדי המנדט של העכורים
 לכך להיות מוכרח בבחירות, הופעתה

 להתעניין התחיל הציבור חזק. מניע
ברשימה.
 אחת רגילה, רשימה זו אין ואכן,

 במאמץ הוכנה היא רבות. מיני
 רבים, חודשים שנמשך אינטנסיבי,
 רחבי בכל ענייניים בדיונים ושהתנהל

 עסקו אחרות שמיפלגות בעוד הארץ.
 בכותרת לזכות כרי בתעלולי־פירסומת

 על במריבות או בטלוויזיה, או בעיתון
 עבודה הרשימה עשתה מקומות,
רצינית.

הרא כפעם להקים המגמה:
רשי המדינה בתולדות שונה

 יהודית׳ מה
 ע המבוככת

 ושהמצעשל
 וערכים לאומיים יהודים דעת

שווה. כמידה לאומיים
 בקרב קלה. מלאכה זאת היתה לא
 הנטיה השנה גברה הערבי הציבור
ונפ מאוחדת ערבית רשימה להקים

 של האלקטורלי הכוח את שתרכז רדת,
 כקבוצת־ בישראל הערבים אלף 700
 הקמת כי טענו אחרים יעילה. לחץ

 ותשמש נסיגה, תהווה כזאת רשימה
 שיהודים לכך אויבי־השלום בפי הוכחה

 ולפעול לשבת יכולים אינם וערבים
במחנה־השלום. גם ביחד,

 ודיונים קשות, התלבטויות אחרי
 השניה. המגמה ניצחה בלתי־פוסקים,

 קטנות קבוצות משתיים־שלוש חוץ
 הכוחות כל התאחדו הערבי, ברחוב

 החדשה ברשימה האותנטיים הערביים
 תנועות 35 של חסר־תקדים ריכוז —

 החל — וארציות מקומיות ערביות
 שזכתה בנצרת, המתקדמת בתנועה

 המקומיות, בבחירות הקולות ברבע שם
 הערביים האזרחים בתנועת וכלה

הוא שאביו בדווי אל־עוקבי, נורי של

 אמיתית, ערבית1
 מוחלט, שיוויון ל
על להתקבל יכול ה

 בנגב. החשובים השבטים אחד ראש
 מקומיות, תנועות הם המרכיבים רוב

 לרשויות בבחירות יכולתן את שהוכיחו
ועיירות. כפרים בעשרות המקומיות

 ויכוח. נטוש היה היהודי בציבור גם
 תנועת הוא העיקרי היהודי המרכיב

 שנה לפני שקם גוף — אלטרנטיבה
 בעיקבות של״י, ראשי התאחדו כאשר

 של פעילים עם זו, בתנועה הפילוג
 בעל כוח להקים כדי תנועות־המחאה,

אחרת". ״ישראל למען ברור מצע
 אלטרנטיבה בהופעת שרצו היו

 אסור כי סברו אחרים נפרדת. כרשימה
 1984 שבוחרי מאחר זו, בדרך ללכת

 שהצלחתה רשימה בעד יצביעו לא
 מובטחת אינה אחוז־החסימה את לעבור
מראש.

 כאשר הסתיימו הוויכוחים
 משותפת להליכה הבסיס נוצר

 לכוח הערכיים. המרכיבים עם
 בעיה כל עוד היתה לא המאוחד

הבו — אחוז-החסימה לגבי
 הבטוחים הערביים חרים

 אלף 20מ־ מרובים זו לרשימה
לכד. הדרושים הקולות

לות ביוני 4־ה #גבו
 הת־ ,פוליטית התאחדות בכל מו ך*
 שגישת אף מצע. של בעיות עוררו ^
 היו זהה, כמעט היתה הצדדים שני

 ויכוח אחרי הצדדים. משני רגישויות
 שנראה מצע־מינימום, התקבל ממושך

 הנכונה כתשובה הצדדים לשני
 וערבים יהודים של הלאומיים לצרכים

כאחד.
לשונו: וזו
 שוויון מלוא הבטחת •

 והאזרחיות הלאומיות הזכויות
והאזר היהודיים האזרחים כין

במדינת־ הפלכטיניים חים

ביוני 4ה־ שבגבולות ישראל
1967.

 נגד בלתי־נלאה מאבק ניהול
 כל על והגזענות הלאומית האפליה

 הזה שוויון־הזכויות ועיגון גילוייהן,
 למדינת־ שתחוקק דמוקרטית בחוקה

ישראל.
 כל בין מלא שוויון תבטיח זו חוקה

 וערבים, יהודים — ישראל אזרחי
 ונשים, גברים ומיזרחיים, אשכנזים
ודתיים. חילוניים

 של בזכותם הדדית הכרה •
 היהודי־ישראלי — העמיס שני

 להגדרה — והערכי-פלכטיני
לאומית. עצמית

 את מחייב זה עיקרון של מימושו
 שנכבשו השטחים מכל ישראל יציאת

 ירושלים לרבות ,1967 במילחמת
 כל על הכיבוש וביטול המיזרחית,

לבעלי יוחזרו הללו השטחים ספיחיו.
 הפלסטיני, ערבי העם הלגיטימיים, הם

 בהם, העצמאית מדינתו הקמת לשם
המ שתי ישראל. מדינת־ של לצידה
 שלום יחסי ביניהן תקיימנה דינות

טובה. ושכנות
 מדינת־ בין ההדדית ההכרה •

 שתקום, הפלסטינית והמדינה ישראל
 השטחים מן הישראליים הכוחות נסיגת

 פרי יהיו והסכם־השלום הכבושים
 ובין ממשלת־ישראל בין משא״ומתן

 העם של הבלעדי הלגיטימי הנציג
 אירגון־השיחרור הוא הלא הפלסטיני,
הפלסטיני.

 וללא־תנאי מיידית נסיגה •
מלבנון. צה״ל של

המצע. כאן עד
 עיקרון נקבע הרשימה, הרכב לגבי

 120 רשימת מוחלט. שוויון של
 60ו־ יהודים 60 מכילה המועמדים

 הוא ברשימה הראשון כאשר ערבים,
מיעארי מוחמר (עורד-הדיז ערבי
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