
במדינה
העם

שלמחרת היום
השביע: בלטו דמויות שתי

 בהגא של המחרידה דמותו
וייצמן של הטראגית ודמותו

 היום בא הגדולה האורגיה אחרי
שלמחרת.

הבחי־ משיכרון התעורר עם־ישראל
והתחלחל. בראי הסתכל רות, ^

 הבוחרים של הקולקטיבי הרצון
 בוחר שאף לתוצאה הביא הישראליים

בה. רצה לא אחד
גמור. תיקו

זה היה תיקו. של קואליציה
 שנדמה מכפי חריף יותר הרבה תיקו
 תיקו רק זה היה לא כי הראשון. ברגע

 בעלי אך שאפתניים אנשים שני בין
 ויצחק פרס שימעון מוגבל, כישרון
 שני בין תיקו זה היה לא גם שמיר.

 ולווייניו המערך — גושי־מיפלגות
 שלו וכוכבי־הלכת והליכוד מכאן
מכאן.
בעם. מחנות שני עמדו זה מול זה

 האשכנזי, הציבור בין עימות זה היה
 ובין המערך, סביב ברובו שהתרכז
 ביתו את ברובו שמצא המיזרחי, הציבור
בליכוד.
 של אחת תפיסה בין עימות זה היה
 חילונית מודרנית, כמדינה — ישראל

 של אחרת תפיסה ובין וטכנולוגית,
 דתית לאומנית, כמדינה — ישראל .

וכוחנית.
 המחנות משני אחד שאף ומכיוון־

 לבדו למשול כדי חזק די היה לא האלה
 היתה הברירה ),9-8 עמודים (ראה

רחבה, קואליציה ובין אנארכיה נין
זה. את זה ינטרלו הכוחות שני שבה

 במציאות אימתנית. דמות
 מתוך הזדקרו אנשים שני זו, עגומה

המערבולת.
 הפיהרר כהנא, מאיר היה האחד

 ועמודים הנדון (ראה הישראלי י
 רמות אתמול עד שהיה האיש ).15-12

 דמות לפתע הפך היתולית־למחצה,
אימתנית.

 אלא אינו כהנא כי הבינו מעטים רק
 פשטה הגזענות כי הקרחון, קצה

 לתת מוכנים היו רבים מזמן. בישראל
 קיצוניים. לאומיים לגופים לגיטימציה

היהודי, הטרור ומחייבי סיפוח שוחרי
 מפני מחסום יהוו שהם תיקווה מתוך
 תופעת־כהנא את ניצלו אחרים כהנא.

 של חופש־הביטוי להחנקת להטיף כדי
שוחרי־שלום.

 הדמוקרטיה של התינוק שפיכת
 המזוהמים המים עם יחד הישראלית

 פחות לא חמורה סכנה היא כהנא של
עצמו. כהנא הרב מאשר

 שונה דמות טראגית. דמות
 היתה השבוע, שהתבלטה לגמרי.
וייצמן. עזר של דמותו

 חלומותיו בבחירות. נכשל וייצמן
מנדאטים. לשלושה הצטמקו הוורודים

 שהיה לכר גרם הגושים בין התיקו אך
 עתיד לגבי להכריע הכוח לפתע בידיו

המדינה.
 מבחינה לכך מוכן היה לא הוא
 מצירו דרושה שהיתה ברגע נפשית.
 הוא — וברורה חותכת נועזת, החלטה

והתנדנד. היסס
 וייצמן עזר מעציב: מראה היה זה
 ימים כמה תוך עולמו את לאבד יכול
 של העצובה להיסטוריה ולהיכנס —

 השילטון את שמסר כמי המדינה
ממשלת־אסון. לידי במדינה

 תהיה אך לאיש. טרגדיה זאת תהיה
למדינה. טראגדיה כל קודם זאת

הכנסת
רגיצים מוחלט רוב

 מהח״בים נכבדה קפוצה
 להתחשב שלא עשויה

הדמוקרטי במישחק
 11 46ה־ לכנסת נבחרו הכל בסך

 16 מתונים, 17 ניצים, 35 לאומנים.
 מחנה־השלום. אנשי שישה יונים,

 39 מונה מדינית מבחינה המתון המחנה
 והלאומנים הניצים ואילו חברי־כנסת

ח״כים. 81 מונים יחד
)10 בעמוד (המשך

המחנה
 שמיר, יצחק אש־הממשלה, ך*

 אגב, בדרך כאילו השבוע, העיר 1
 שלו הלאומנית־דתית שהקואליציה

 הקולות מכלל עצום ברוב זכתה
ם י י ד ו ה י לכנ בבחירות שנמנו ה

.11ה־ סת
 זאת היתה רבות מבחינות

 יותר הרבה גזענית התפרצות
 של ההשתוללות מאשר חמורה

כהנא. מאיר החדש, הח׳׳ב
 ומיון ראש־הממשלה, הוא שמיר

 שנועד אזרחי־ישראל, של כזה גזעני
 איכותי־מוסרי לטיעון תוקף לתת

 לא־ חידוש מהווה שילטונו, לשמירת
מרענן.

שמיר
בלבד יהודים

פרם
מערבים מנדטים וחצי שלושה

 של המורעלת הפוליטית בתרבות
 למחות. טרחו מעטים רק ',84 ישראל

 לדברים התייחסו המשקיפים רוב
 אי־אפשר מוחלט. בשיוויון־נפש האלה

 נושא הוא שכהנא מהתחושה. להימלט
 איש הוא צדקנ־ת. למחאה מדי קל

 בסכנות לזלזל ואין כמובן, נתעב,
בו. האצורות הרבות
 הפכה לכהנא ההתנגדות זאת, עם
 המחנה של ובירעם״ ״איקרית למעין
 אפילו כישראל. הצבועים של העצום

 בינו ההבדלים שאת לווינגר, משה הרב
 באמצעות רק לאתר אפשר הפורע ובין

 בטלוויזיה הופיע משוכלל, מיקרוסקופ
 הפאשיזם נגר המרכז כנציג הישראלית

הנדון). (ראה
 לרגע, רק ולוא לשכוח, אסור

 איננה בישראל שהגזענות
 רוב כהנא. של הבלעדית נחלתו

 חלק ומורשה, התחייה מצביעי
 ויותר ש״ם ממצביעי ניכר

 הליכוד ממצביעי ממחצית
 בנושאי בעיקר עליו חלוקים

טאקטיקה.
רואה שראש־הממשלה במדינה

החוסם
 מאיכות מצביעים הערביים באזרחיה

מכהנא. חמורות יותר בעיות יש ירודה,
 שמיר של הפסקנית קביעתו אבל

ה האזרחים סקרנות. גם מעוררת
לכנ תורמים ישראל של פלסטיניים

 בזכותם עשו הם מה מנדטים. 12כ־ סת
 הכנסת, נראית היתה כיצד להצביע?

 את אחד, פה כולם, החרימו אילו
 הנאור הציבור של חובו מהו ההצבעה?
אזרחי־ישראל? לפלסטינים בישראל

 שלום־עכשיו ^
ערבים בלי ^

ה לגיטימית. היא כזאת חינה ך*
ם בי ר  מעניין, אתני מיגזר מהווים מע

 גם אבל לאומיות, בעיות לו שיש
ישרא מיוחדות. חברתיות־כלכליות,

 נוטים יהודים, גם שהם רבים, לים
 הערבי שהציבור התפקיד את לשכוח
פוליטית. מבחינה במדינה ממלא

 פשוטו עומדים, הערבים
 הנאור הישראלי בין כמשמעו,

 שילטון ובין וההומאניסט,
והאורתו הימין של מוחלט
במדינה. דוכסים

 או להבין מסרב היוני המחנה
 הזאת. הברורה לעובדה להתייחס

 מערבים. ״נקי״ גוף הוא עכשיו שלום
 שינוי, או ר״צ המערך, אנשי כל כמעט

 בציבור, יותר הנאור החלק עם הנימנים
 עם ממוסד משיתוף־פעולה נרתעים
 מהם מעטים שרק דומה הערבים.
 ברשימה המועלות לעובדות מודעים

הזאת.
 11ה־ לכנסת בבחירות

 אזרחים אלף 210כ־ הצביעו
 (מוסלמים, פלסטיני ממוצא
 אלה 54כ־ ודרוזים). נוצרים
 אלף 65 המערךי, עבור הצביעו

 עבור אלף 32 רק״ח, עבור
לשלום. המתקדמת הרשימה
 קולות, אלף 11 ב־ רק זכה הליכוד

 אלפי 10כ־ קיבלה שינוי מנדט. כחצי
 המפד״ל מהדרוזים. רובם קולות,
 עזר רשימת קולות, 8000כ־ קיבלה
 הקולות יתר קולות. 6000 רק וייצמן

 תמ״י, ובכללן הרשימות כל בין התפזרו
 בזכות קולות אלפי בכמה שזכתה
 במישרד־העבודה־ מישרות חלוקת

בשלי שהיו הלאומי ובביטוח והרווחה
 110כ־ קיבל כהנא ה״רב" אפילו טתה.

 לדמו־ ובוז מחאה כהפגנת קולות,
 הקולות רוב כולה. הישראלית קראטיה

 נקנו הקטנות היהודיות למיפלגות
כמשמעו. פשוטו בכסף,

לי  היו הערבי. הציבור קולות ב
 אלף 800ו־ מיליון בסך־הכל בישראל
 להצביע זכותם את שמימשו אזרחים,

 כולל זה חישוב .11ה־ לכנסת בבחירות
 המודד צה״ל. חיילי קולות את גם

במקצת. קטן היה אחד למנרט
 לקבוע ניתן אחת תוצאה לפחות

 מסובכים: לחישובים לגלוש בלי מייד,
המת והרשימה חד״ש נציגי שישה
 להתייחס מבלי נבחרים. היו לא קדמת

 אלה ח״כים של הייחודי לתפקידם
 הישראלי־ השלום דגל כנושאי

 בסיעות שמדובר ברור פלסטיני,
 בהן לחשוד שאין ליכוד״, ״חוסמות

 המחנה עם לקואליציה מגמה בשום
 ״אחדות של במיסגרת אפילו הלאומני,
לאומית".
 שתי היו זה, חשוב לנתון מעבר

 והליכוד, המערך הגדולות, המיפלגות
 סיעות בכנסת, שווה לייצוג זוכות
 2 מקבלות היו (וייצמן) ויחד שינוי

.3 תחת מנדטים

 בלי הכנסת נראית היתה כך
הער האזרחים של קולותיהם

ביים:
אליו: והקרובות המערך •

הנוכחי (המצב 46 — המערך
— 44(

)3 — הנוכחי (המצב 2 — שינוי
)3 — הנוכחי (המצב 3 — ר״צ

ישראל ערביי :
בערבים! זילזלו הם

 רואה כהן, רענן במיפלגת״העבודה, הערבית המחלקה יו״ר
הישג. משום הערבים בקרב מיפלגתו של הקלה(באחוזים) בירידה

 אירגונית, תשתית ללא עבדה לשלום המתקדמת ״הרשימה
 הוא כהן. אומר במשולש," בעיקר הנוער, את בסערה כבשה אבל

 אלף 25(הערבי במיגזר החדשים המצביעים ממחצית שיותר סבור
לשלום. המתקדמת הרשימה עבור הצביעו בוחרים)

 המוטיבציה את הגבירה לחד״ש המתקדמת בין התחרות
 להצלחתה אירוני, באורח ותרמה, ההצבעה, אחוז את והעלתה
רק״ח-חד״ש. של היחסית

 את קיימה שלא מיפלגתו, הנהגת כלפי התמרמרות מלא כהן
 גם ומנעה ריאליים, במקומות ערבים שלושה להציב הבטחותיה

עצמו. לו שהובטח הריאלי המקום את
 הישראליים, הערבים של קולותיהם את לבקש יכול אני ״כיצד

 כמו מובהקים, זוללי״ערבים שני לכנסת ברשימת-המעיד כשיש
 רשימה למכור ניתן איך כץ־עוזז ואברהם נחמקין אריק

 מאמינים לא הם מעורפלות! כל״כך הפלסטיני בנושא שעמדותיה
 מוחמד ח״כ-מפ״ם מתגורר שבו ג׳ת, בכפר - עובדה למפ״ם. גם

 לשלום המתקדמת הרשימה ואילו קולות, 314 המעיד קיבל ותד,
קולות! 916

 ראשי עבור לא״פעם הצביעו שהערבים לומר, רק יכול ״אני
 התקציבים, את העבירו אלה ואילו מהמערך, איזוריות מועצות
 להסביר יכול אני איך יהודיים. לישובים ערביים, לכפרים שנועדו

 במים בכביש, זוכה מישפחות, ארבע גרות שבו שמיצפה, לערבים,
 מאות מזה והקיים תושבים אלפי המונה ערבי, כפר ואילו ובחשמל,

אלה!" מכל שמץ קיבל טרם שנים,

הנוכחי מנדטים(המצב 51 הכל סך
— 50(

 רשימות-שלום:
)4 — הנוכחי (המצב 0 — חד״ש

 המתקדמת הרשימה •
)2 — הנוכחי (המצב 0 לשלום

 (המצב מנדטים 0 — הכל סך
)6 — הנוכחי

 ליכוד״ ״חוסמות רשימות הכל סך
 50 לאומית״): ״אחדות (למעט
)56 — הנוכחי (המצב

 והקרובות.אליו: הליכוד •
— הנוכחי (המצב 46 — הליכוד

41(
— הנוכחי (המצב 5 — התחייה

 6ב־ זוכה היתה שהתחייה יתכן ).5
 יורד הליכוד היה ואז מנדטים,

.45ל־
— הנוכחי (המצב 2 — מורשה

2(
 ,1 — הנוכחי (המצב 1 — כך

 כהנא, היה הערבים ללא אבל
 מתקרב בצבא, אחוז 3.5 שקיבל

השני!) למנדט מאוד
 (המצב 54 — לאומנים הכל סך

בלבד!) מנדטים 49 — הנוכחי
 בלתי־מתחייב: מרכז •

 )3 — הנוכחי (המצב 2 — יחד
)1 — הנוכחי (המצב 1 — תמ״י

)4 — הנוכחי (המצב 3 הכל: סך
 הדתי: הגוש •

 (המצב מנדטים 5 — מפד״ל
)4 — הנוכחי
הנוכחי מנדטים(המצב 4 — ש״ס

— 4(
 והמצב 2 — אגודת־ישראל

)2 — הנוכחי
 (המצב 11 — דתיים הכל סך

)10 — הנוכחי
1 — הורביץ יגאל סיעת •

)1 — הנוכחי (המצב

 הדתי הגוש + הלאומני הגוש
 בלי ח״בים, 65 מונה כן, אם היה,
 וייצמן סיעת הורביץ, יגאל

 הצירוף מונה זה ברגע ותמ״י.
 59 ודתיים לאומנים של הזה

 אין בהנא. בולל בלבד, ח״כים
 למצוא כדי גאון, להיות צורך

ההבדלים. את
 הגוש מונה היה הערבים קולות בלי

 יחד בצירוף אפילו חוסם־הליכוד,
 הנוכחי במצב ח״כים. 53 רק ותמ״י,

 סיעות- (בצירוף הגוש אותו מונה
חברי־כנסת. 60 כמובן) השלום,

 מאבק בכלל שקיים העובדה
ושיש במדינה, השילטון על

 סיכוי ולהומאניסטים לשפויים
 במדינה לחיות שלא כלשהו

 לאומנים־דת■ על-ידי הנשלטת
 וקיימת שרירה היא יים־כהנא,

 הערבי הציבור בזכות ורק אך
בישראל.

 השבוע ראשי־המערך קיבלו כאשר
 להיעזר שאין — הימין שקבע הקו את

על־ידי שנבחרו המיפלגות בקולות

 הענף את כרתו הם — הערבי הציבור
 לימין נתנו הם יושבים. הם שעליו
 הפחדנות במדינה. השילטון את במתנה

ניצחו — שלהם הגזענות גם ואולי —
■ ברעם חיים •השכל1או

וייצמן
מערבים מנדט חצי כמעט

רובינשטיין
מדרוזים מנדט שליש שני


