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)5 מעמוד (המשך
 עצמו. הציבור מבני אלא בשעתו, הגרמני
 יחידה של מפקד לשכנע בידינו יעלה אפילו

לה קשה — לפוטש להצטרף אחרת או זו
 מן תעמודנה הצבא יחידות שאר כי ניח

מעשה. באפס הצד,
כלו המזויינות. יחידות־המילואים שנית:

הקיבוצים. זה: במיקרה מר,
ל יכול אינו צבאי פוטש שום
 הקיבוצים אם כישראל, הצליח
נגדו. יקומו
התמו המפלגות, של מוחלט שיתוק דרוש

ו קולקטיבי חדלון פנימית, נפשית טטות
 ה־ למפלגות קרה שאמנם (כפי אישי

בגר הקומוניסטית ולמפלגה דמוקראטיות
 התקוממות־ למנוע כדי )1933 של מניה

 אם זה, דבר יקרה לא אם אך כזאת. נגדית
ית הדמוקראטיה, על להגן הקיבוצים יקומו
 כ־ יתמוטט והפוטש ההמונים, סביבם לכדו

 קאפ של לפוטש שקרה (כפי בניין־קלפים
).1920ב־ בגרמניה

ב ישראל של תלותה :שלישית
אמריקה. יהדות

 הפיכה של חזיון לסבול תוכל לא זו
 את ימוטט הדבר הקודש. בארץ צבאית

 ממשלה לשום קיוס אין שבלעדיה המגבית,
בךגוריונאית.
ב ישראל של תלותה רביעית:

המערבי. הגוש מעצמות
 ממשלה שום תוכל לא הקיימים, בתנאים
 ארצות־ ממשלת אם מעמר להחזיק ישראלית

 ולפי מוחלט. ניגוד לה תנגד אמנם הברית
 בינתיים — אמריקה מעדיפה הסימנים כל
 ממשלה על שקטה ישראלית ממשלה —

 מתיחות שתיצור הרפתקנית, בטחוניסטית
כולו. במרחב ומהומה

 הפסיכולוגיים הגורמים וכעיקר:
הסמויים.

 כוי תוקם לא ההפיכה ממשלת אמנם,
 והשקפותיו, הקיים המישטר את להפיל

 מפני שקמה תטען היא — להיפך אלא
 את למלא מסוגלת אינה שממשלת־אשכול

 עצמן. השקפות מאותן הנובעות המשימות
 המקובלות ובדוקטרינות בסיסמות תדגל היא
ד,בט הממשלתי, המנגנון של רובו רוב על

בן־גוריון. בעידן שהתגבש והציבורי, חוני
 הכל, למרות חונכה, הישראלית החברה אך
 אם (אפילו פורמלית ומוקראטיד, של ברווז
 מתוכן מסויימת במידה התרוקנה זו רוח

 שהצטבר זה, במישקע נזלזל אל מעשי).
 מיבצע בארץ. הציוני המיפעל ראשית מאז

 עשוי וקיצוני מוחץ גלוי, אנטי־דמוקראטי
ומכריע. ספונטאני באופן הציבור את לקומם
 אלה ממכשולים אחד בד על
בש נגלה אם להתגבר, נוכל לחוד

 כל הצטברות אכל ופיקחות. רו*
מח תיצור יחד האלה המכשולים

אדיר. סום
★ ★  ישראלי פוטש :התרגיל יכום

 סיכויי־ אך לגמרי, בלתי־אפשרי אינו 1/■
מאד. קלושים שלו ההצלחה

 בצורה גם זאת להגדיר אפשר
 פוטש של פיכויי־ההצלחה הפוכה:
 אין אך - מאד קלושים ישראלי

לגמרי. כלתי־אפשרי הוא
בהלה, לעורר כדי רציני די אינו הסיכוי

 את לפטור אפשר חמורה. דאגה אף או
 מלחמה של כתמרון הנוכחי מסע־ד,לחישות

פסיכולוגית.
 די אינו הסיכוי מאידף: אף

 בליל, ממנו שנתעלם כדי מכוטל
 כאמצעי־ ולאחוז עין לפקוח מבלי

מינימליים. זהירות
הני מן נובעת אלה אמצעים של מהותם

 הכת אנשי כל הרחקת למשל: עצמו. תוח
 האפשרי. בהקדם בטחוניות מעמדות־מפתח

 תודעה בעלי אנשים לידי עמדותיהם מסירת
 יחסי־הגומלין חיזוק בדוקה. דמוקדאטית

 מניעת וצד,״ל. האזרחי הציבור בין הבריאים
פוטנצי בטחוניסטיים מוקדים של היווצרותם

לבטחון. המיכללה כגון אליים,
 דעת־הקהל. של מתמדת ערנות ובעיקר:

 מתיחות של במיקרד, שבעתיים שתגדל ערנות
 המצב הידרדרות או הגבול, על בטחונית
הכלכלי.

לחש מקום אין אלה, כל על נקפיד אם
 פרס־דיין קבוצת של המקובץ הכוח שות•
 אף או מרשים, מלהיות מאד רחוק זה ברגע

בש הוכיח הציבור :מכל וחשוב מדאיג.
 ערובה בר, שיש בגרות, האחרונים בועות׳
לעתיד. מאד טובה

 של פסוקו את לתקן מותר אם
 למסע-הלחישות הנוגע בכל הרצל,

 כישראל: פוטש של אפשרות על
אגדה!״ זאת הרי תרצו, ״אם
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