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שני מאורעות גדולים הסעירו את המדי
נה השבוע :המערכה לביטול המימשל ה
צבאי )ראה עמודים 6־ ,(5וההחלטה של בית
ר,משפט הגבוה לצדק נגד הכפייה הדתית
)ראה עמודים 11־  .00היה להם מכנה משו
תף אחד :במרכז שתי המערכות עמדו
ארגוני־אזרחים ,שקמו על בסים של התנד
בות ,הרחק ממחנות המפלגות הוותיקות.
הוזעד היהודי־ערבי לביטול המימשל ה
צבאי ,שהדריך את המערכה הציבורית נגד
המימשל ,מורבב ממספר רב של גופים
וחוגים ,אשר אף אחד מהם )זולת מק״י(
אינו מופיע בבחירות ,אינו צד קולות ,אינו
פועל למען אינטרסים מפלגתיים .על כן
היה בכוחו למשוך מתנדבים צעירים וקשי
שים ,לגייס כוחות רעננים ,שאינם לוקחים
חלק במאבקים המפלגתיים במדינה.
החלטת בית־המשפט בפרשת הנרייטה של
זינגר היתד .שיא של מערכה ,שנוהלה כולד.
ביוזמת גוף בלתי־מפלגתי :הליגה למניעת
הכפייה הדתית .גם ליגה זו מצטיינת בכש
רונה לגייס מתנדבים מכל השכבות ,ובעיקר
מקרב הנוער ,המוכנים לספוג למענה מכות
ברחובות .פעיליה העיקריים רחוקים מכל
אינטרס מפלגתי.
מאורע שלישי עמד להתקיים השבוע,
נידחה ברגע האחרון :מסיבת־עתונאים מט
עם קבוצת אנשי־רוח למען הפירוז האטומי
של המרחב .הקבוצה ,שעמדה לפתוח במסי
בה זו מסע עממי רחב יותר ,מהווה גם
היא חוג־פעילים בלתי־מפלגתי.
הצבאות החדשים .התגבשותם של
גופי־אזרחיים למען פעולה מדינית היא תו
פעה חדשה בישראל — אולי התופעה ה
חשובה ביותר בשנים האחרונות.
לכולם תכונות משותפות מסויימות .כו
לם קמו באופן ספונטאני .כולם נועדו ל
מלחמה למען מטרה קונקרטית ,מוחשית,
תוך ויתור על הטפה אידיאולוגית מופשטת.
כולם בנויים על העקרון הוולונטארי .בראש
כולם עומדים מנהיגים הבורחים מן ההוזי
המפלגתי העכור .כולם פועלים מחוץ לכנ
סת .לכולם חסר כסף ומנגנון ,ולכולם יש
אוצר גדול של התנדבות.
בחשבון הסופי ,זהו סימפטום נוסף של
התהליך המטביע את חותמו על המדינה:
פשיטת־הרגל של המפלגות הישנות .מפלגות
אלה שוב אינן יכולות להלהיב המונים ,וגם
אינן רוצות בכך .בהיותן שותפות לחלוקת־
השלל של המישטר ,אין הן יכולות לל
חום מלחמה של ממש בו.
בשדות־הקרב החשובים ביותר בחיי האז
רח הישראלי :החימוש האטומי במרחב ,ה
כפייה הדתית המתפשטת ,דיכוי המיעוטים
— שוב אין הצבאות המפלגתיים המסור
בלים ,עמוסי האינטרסים ,מוכנים או מסו
גלים עוד ללחום .מקומם נתפס בהדרגה
על־ידי צבאות־מתנדבים קטנים ,נלהבים ו
נועזים.
אם יקבל תהליך זה תנופה נוספת ,הוא
עשוי לשנות לחלוטין את המפה הציבורית
של ישראל.
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בנקודה אתת ויחידה היו מאוחדים גם
מחייבי המימשל הצבאי וגם שולליו ,בתום
ההצבעה הגורלית בכנסת ,בה ניצחו המ
חייבים ברוב של  57נגד  .56אלה גם אלה
התייחסו בבוז עמוק לאותם שעמדו באמצע
— הנשמות התועות ,מוכרי־המצפון ,ה
בוגדים והקוזיזלינגים.
הבוגדים והצבועים .בראש עמוד-
הקלון עמדו ,במובן ,ארבעת הקוויזליג־
גים הערביים של המימשל הצבאי .לגביהם
לא היה שום ספק :הם ידעו היטב שהם
מוכרים את מאזזיי בני עמם ,ללא יוצא
מן הכלל.
השאלה הייתה :מי היה ראוי יותר לבוז
— שני המוכרים הגלויים ,או שני המוכ
רים שניסו להתעטף באיצטלה של אנשי־
מצפון?
ג׳אבר מועדי הדרוזי ודיאב עובד מטיי
בה הצביעו בעד המימשל בכל ההצבעות,
הכריזו בגלוי את אופיים ומהותם .לא כן
אחמד זאהר מנצרת ואליאס נחלה מכפר
ראמה .גם להם היה ברור כי עליהם לה
ציל את קיום המימשל הצבאי בכל מחיר.
אולם במיסגרת זו ביצעו כמה תחבולות
)המשך בעמוד <7
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