
במדינה
העם

מס סערה מים ב
תיככגו חרות אגשי

בהנא, של פארודיד
 תיכגנו המעיד ואנשי

כוחות־השלום של פארודיה
 סביב סערה פרצה הבחירות למחרת

 מאיר החדש, הח״ב אום־אל־פחם. הכפר
התו הכפר. על לעלות איים כהנא,
 נערכו הארץ מכל ואוהדיהם שבים

 קרב נערך התערבה. המישטרה להגנה.
אנשים. נפצעו מדמיע, וגאז אבנים של

ממש. של עימות היה זה
 על לחזור הפרשה עמדה השבוע

 הסופה אחרי היתולית. במהדורה עצמה
 הסערה־בכוס־ באה אום־אל־פחם של
איכסאל. של מים

 איכסאל פארסה. של פארסה
 הר־נצרת. לרגלי ורדום קטן כפר הוא
חשו ערביים כפרים עשרות בארץ יש

יותר. בים
 לכותרות הכפר עלה לראשונה

 עבד־אל־ חבר־הכנסת לפרשת בקשר
 השולטת החמולה חבר דראושה. והאב

 השלי־ של המשעשעת הפארסה בכפר.
 להתרגשות־ גרמה חות־שלא־היתה

 של שנסיעתו למרות קרה זה רבתי.
 הוא התקשר שם לקפריסין. דראושה

 שזה כדי אדרי רפי ח״ב עם עצמו
 בדרכו, להמשיך שלא אותו ישכנע

פו פגישות על פארודיה מעין היתה
הפלס המנהיגות עם רציניות ליטיות
טינית.

 ההיא הפארסה הולידה עכשיו
 החליטו צעירי־חרות חדשה. פארסה
 וצעירי־הנד הח״ב, של בכפרו להפגין

עליו. להגן החליטו ערך
ההי מארגני שוטים. חסידים

ה חסידיו פקידי־ממשלה: היו לולה
 על־ ששולבו שרון, אריאל של שוטים

 בעוד במישרד־התעשיה־והמיסחר. ידו
 הפרטי במישפטו עסק עצמו שהשר

 יצא שלו והמנכ״ל המדינה. חשבון על
 עוזריו עסקו בחו״ל, לביקור הוא גם

באיכסאל. ההפגנה באירגון
 גם צעירי־תרות. בין הבדל יש
 של הבריונים ובין שרון, חסידי כשהם
 מגביל המיפלגתי האינטרס כהנא.
 תגרום שמא חשש היה לא אותם.

גי כמו עקוב־מדם, לעימות ההפגנה
 עלוב נסיון הכל בסך זה היה כהנא. חות

 היתה כהנא. של הפאטנט את לגנוב
פארודיה. זאת

 הם הזדעזעו. המערך אנשי אולם
 לאום- שנהרו היהודים, מאות את חיקו

 ושהיו תושביה, על להגן כדי אל־פחם
 זאת גם ממש. של לעימות מוכנים

פארודיה. היתה
 שיתוף־פעולה זה היה הכל בסך
 כלוחם עצמו את הציג דראושה מבורך.
 הגיע שלא אף ואמיץ, עצמאי פוליטי
 בפירסומת. בעיקר ועסק מקום, לשום

 הרוח את להוציא ניסו צעירי־חרות
 עסקו המערך ואנשי ממיפרשי־כהנא.

ה לאזרחים להוכיח שנועד במיבצע
 האמיתי מגינם הוא שהמערך ערביים

והמוסמך.
 הכל הפסיד. לא איש לא? למה
הרוויחו.

 נשארה המישחק של בסופו אך
 לערוך אסור מדוע פתוחה: אחת שאלה
 ובלתי־ לגיטימית הפגנה ערבי בכפר

 מותר מדוע יהודי? בכפר כמו אלימה,
בהת להפגין יהודיים לשוחרי־שלום

לה לאנשי־ימין ואסור אריאל, נחלות
 זו אין עוד כל — באיכסאל פגין

מכוונת? פרובוקציה
 אינו זאת למנוע הנסיון עצם האם

 הקובעת גיזענות, של מוסווה גילוי
האז ככל הערביים האזרחים שאין
 למדינה בעצם, שייכים, הם ואין רחים,

ולמינהגיה?
הכנסת

השקט בתוך סערות
 גוי שרץ, ערפד,

עובר-ישראל מתייוון,
 והחידלון השיעמום אווירת בתוך
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2468 הזה העולם

 עס־ישואר: ער א״מת3 חרשה נוואה סננה
 ווויוח היה ימו זה בגו־מניה. היווקים מיכדגת
 ההיסטריה מאחוו■ התחבאו דודא מצחיק,

מאוד נסולוח מונות בישואר המנובוקח
 עם־ישראל, מתעורר אחד וקר ^
 אוייב עליו שמאיים לדעת ונוכח ₪1

הירוקים. ונורא: גדול חדש,
 הירוקים היו לא רגע לאותו עד

 אלא המצוי הישראלי בעיני הגרמניים
שהו זרה, בארץ אחת קטנה מיפלגה

 דבר שום בחדשות. פעם מדי פיעה
מיוחד.

 נתעב כוח שזהו התגלה לפתע והנה
 אנטי־ישרא־ אנטי־ציונים, ואימתני:

 ניאו־בולשביקים, אנטי־שמים, לים,
וניאו־נאצים. ניאו־פאשיסטים
 שגרירות הישראלי, מישרד־החוץ

 עיתונאים כמה בעזרת בבון, ישראל
והמשר בגרמניה היושבים ישראליים

 (אולי), בהתנדבות השגרירות את תים
 בארץ הראשיים המאמרים כותבי

 התגייסו כלי־התיקשורת כל וכמעט
 ההיט־ גולגולות את לרוצץ למאבק:

 לשואה שיגרמו לפני החדשים, לרים
חדשה.

 טוטאלית. היתה ההתגייסות
 יכולה נעלמת שיד הוכח שוב

 כלי־ כל את בן־לילה, לגייס,
באו־ ,הישראליים התיקשורת

 אלא במצעים, רק מתבטא אינו זה דור
 ממוסד דבר לכל השינאה בעצם

מוח בדמוקרטיה בדבקות וממושמע,
 בלי הכל על הכל מתווכחים שבה לטת
 מוסדות ואין מנהיגים אין ושבה סוף,

סמכותיים.
 של הופעה בבל מאוד בולט זה כל

 את כמעט אליה משכה כן על הירוקים.
 האינטלקטואלי, הגרמני הנוער כל

 שוחרות־שיוויון. ונשים בני־הטובים
אנ אליה למשוך גם הצליחה היא אך

 במיפלגות שמאסו יותר, מבוגרים שים
 כמו בגרמניה, הרקובות הגדולות,
 לשמאל בניגוד היסוד. עד בישראל,

 כאנטי־ שנתפס דור, לפני החדש
 הירוקים אל רבים מתייחסים לאומי,

המ אמיתית, פטריוטית תנועה כאל
האפוט מן גרמניה את לשחרר בקשת

והאמ (במיזרח) הסובייטית רופסות
(במערב). ריקאית
 אחרי המסחררת. הצלחתה מכאן
 מקומיות, בבחירות ראשונות הצלחות
 כאשר גרמניה את הירוקים הדהימו

 (חמישה הגדול אחוז־חסימה את שברו
הפרלמנט לבונדסטאג, ונכנסו אחוזים)

לפרלמנט מסע־הירוקים
מך את הדליף מי ס מי ה

 מילה■ בבון הישראלית רירות
 בשום בחלה שלא מת־חורמה,

 פעם לא ושגבלה אמצעי,
 אדמת על שפותחו בשיטות
 יוזה במו אנשים על־ידי גרמניה

 גבלס.
לכך? גרם מה

 הירוקים כי האמריקאים. של שינאתם
(וה הגרמני המאבק בראש עומדים
 גרעיני נשק הצבת נגד כולו) אירופי

 המערבית. אירופה אדמת על אמריקאי
 עליית האמריקאי, האינטרס מבחינת
 חמורה סכנה מהווה בגרמניה הירוקים

ביותר.

ישראל! עליך, ירוקי□
הד אפשרי שבה היעילות תה
בברית-המועצות. בר

 האשמות, של תילי־תילים ניבנו
 ״עובדות", של תילי־תילים נחשפו

 — המצאות של תילי־תילים הומצאו
 המאמרים, כל את כתבה אחת יד כאילו
ומשמאל. מימין

הפוח
השלישי

 גוף היה זו הסתערות של יעד ך*
 ימשוך כי להאמין היה שקשה ] 1

 היעדים מכל זו. מעין התקפה אליו
 הבלתי־סביר אולי זה היה האפשריים,

כולו. בעולם ביותר
 ניאו- הב הגרמניים הירוקים

 שתנועת־התחיה כשם נאצים
 שתנו- וכשם קומוניסטית היא

 דתית־אורתו־ היא עת־ר״ץ
דוכסית.

 נבחר זה בלתי־רגיל ״הירוקים״(שם
 ״תנועה", של מהגדרה להימנע כדי

 קמו אחר) מימסד כל או ״מיפלגה"
 רחבה בקואליציה שנים, ארבע לפני
 ביניהם: שונים. וקבוצות תנועות של

 לתנועה איכות־הסביבה(שנתנו שוחרי
 השמאל של שונות קבוצות השם), את

 לברית״המועצות), כפוף (שאינו החדש
 תנו־ פמיגיסטיות. הסטודנטים. תנועות

 הגרעיני החימוש ומתנגדי עות־השלום
ועוד.

 תנועה יצרה זו תערובת
 רומנטית, ליברדית־שמאלית,

 נוז־קונפור־ אנטי־מימסדית,
 איכות־ על הלוחמת מיסטית,
 החימוש, פירוק ועל הסביבה

ני אנטי-גיזענית, פמיניסטית,
בע הגושים, שני בין טראלית

הש לעולם מאוד חזקה זיקה לת
כעו ולתנועות־השיחרור לישי

לם.
 צריכה היתה בישראל, דומה ותנועה

 הוועד עכשיו, שלום את לכלול
אלטרנטי ביר־זית, עם לסולידריות

 ר״ץ לשלום, המתקדמת הרשימה בה,
ועור.)
 את מבטאים הירוקים כי ספק אין
 גרמניה — החדשה גרמניה של רוחה

 התמוטטות אחרי שנולד הדור של
של האנטי־פאשיזם השלישי. הרייך

 חד- קוריוז שזהו שסבר מי הגרמני.
 שבועות, כמה לפני שוב נדהם פעמי.
מחו בבחירות הירוקים הגיעו כאשר

 גם ובערי־האוניברסיטות ל־&׳סז, זיות
.25ל־^

 כמים• עכשיו בטוח מקומם
בגרמ בגודלה השלישית לגה
ניה.

 הטיפה
הסמויה ^

מדינת כי מכתיב היה הגיון ^
כדי גדול מאמץ תעשה ישראל 1 !

 במדינה זה עולה כוח אליה לקרב
 היחידה המיפלגה שזוהי גם מה חשובה,

 לגמרי כמעט טהורה שהיא בגרמניה
 הירוקים נאצי. עבר בעלי מחברים
 פעם שהיו הזרמים אותם את מייצגים

 לארץ־ישראל טיבעית נטיה בעלי
 הציר ולאידיאלים לקיבוץ, החדשה,

ניים־אוטופיים.
 שעלו הרגע למן ההיפך. קרה

השג■ עליהם הכריזה הירוהים,

 תמימה, היא ■הראשונה הסיבה
 הירוקים, של השקפת־העולם לכאורה.
 ולת־ השלישי לעולם אותם המקרבת

או קירבה הלאומיות, נועות־השיחרור
 ער־ יאסר של הפולחן לאש״ף. גם תם

הח בשמאל מאוד מקובל שהיה פאת,
 גם דבק ה־סד, בשנות האירופי דש

זו. בתנועה ברבים
היש המימסד דעת שלפי מכיוון

 לזכות בחיוב שמתייחס מי כל ראלי
 אוייב הוא עצמית להגדרה הפלסטינים

אוטו כמעט הירוקים נכנסו לישראל,
האויבים. לרשימת מטית
 את עדיין מסבירה אינה זו גישה אך

מיפלגות הרבה יש ההתקפה. קיצוניות

 הדוגלות המערבית באירופה ותנועות
 מקדשת שישראל מבלי זו, בגישה
טוטאלית. מילחמה עליהן

 אחרת, סיבה שיש מאוד יתכן
זו: להתקפה נסתרת,

את בצדק, עליהם, הביאו הירוקים

 משמאל: שילי אוטו באמצע: *
קלי. פטרה

 בבון הישראלית השגרירות
פוע הישראלים ומישרד־החוץ

האינ בשליחות בגרמניה לים
ש כפי האמריקאיים, טרסים

 ישראליות שלוחות פועלות
ובאפרי המרכזית באמריקה

 היא הירוקים נגד המילחמה קה.
״ישרא מילחמה בחלקה רק

לאמרי שרות זהו בעיקר לית״.
קאים.

 הישראלי המימסר נוספת: סיבה
 הימני במימסד חוטים באלף קשור

 מחברים־ בעיקרו המורכב הגרמני,
 הנאצית, המיפלגה של לשעבר

 לישראל גבוה מחיר לשלם המוכנים
 ותעודת־הכשר עברם טיהור תמורת

 סכנת־ בירוקיס רואים אלה ״יהודית״.
להם. מוות

בתמי הבינו לא עצמם הירוקים
 עליהם, הישראלית ההתקפה את מותם,

 הבחירות, למחרת אי־הבנה. בה וראו
 לבוני חגיגית תהלוכה תיכננו כאשר

 נציגים כתריסר אליה והזמינו דסטאג
 העולם. מרחבי תנועות־שלום של

 (אורי מישראל אורח להזמין הקפידו
 שלום ״אוהדי של קבוצה אבנרי).
 כרזה בנושאם בתהלוכה, צעדו עכשיו״
בעברית. גדולה־

 נענתה אף הירוקים של מישלחת
 לשלום, המתקדמת הרשימה להזמנת

 לארץ. ובאה בישראל, הבחירות ערב
 בתנועה, ביותר החשובים האישים אחר
 נרגש נאום בתל־אביב נשא שילי, אוטו

ויש היהודים הגרמנים, השואה, על
 לא ביותר הימניים העיתונאים גם ראל.
 הופיע כאשר בדבריו, לגנות מה מצאו

בבית־סוקולוב. במסיבת־עיתונאים

 שרומי־ביטהוו ^
מיטתודיים

 שפר- המפוברקת, הסערה ך
 ש־ מוכיחה בישראל, השבוע צה

 הקו מן הירפתה לא ממשלת־ישראל
שלה.
באמת? קרה מה

לש החליט הירוקים מפילגי אחד
 פלג זהו חקר״. ״מישלחת למרחב לוח

 מאואיסטי. עבר בעל יחסית, שמאלני
 עם הידברות רב זמן מזה מקיים הוא
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הפרלמנט* אל הירוקים של מסע־הניצחון
פמיניזם אי־אלימות, רומנטיקה.


