
פלד (מיד.) איון?
השלום? של אויק־שרון

הקשת לאורך מימין והן משמאל הן מקמט

במדינה
)10 מעמוד (המשך

 סירבה ישראל וממשלת אך עדאסאת, של
זאת. לאפשר

 יעמוד יש״ל!א הודיע חיוסייו המלך •
 במדינה רוצים הפלסטינים .אם למיכשול״

להשתת הסכים וברצועה, בגדה משלהם
ו עצמאי, במועמד ז׳נבה בוועידת פותם

 תושבי ■שאין בעובדה מכיר שהוא רמז
בממלכתו. עוד להיכלל רוצים הגדה

סי רק היו אלה פנימית. מילחמה
ה הקרחון לקצה בדומה !גלויים, מנים
 סודיים ׳בדיווחים המים. לפגי ומעל בולט

 הרבה תמונה נתקבלה פרטיות, ובשיחות
שלמה. יותר
 הפי- בתנועת קיים זו, תמונה פי על
 של המרכזי החלק ופנימי. ׳מאבק ד,איון

 למדינה מוכן עראפאת, בהנהגת התנועה,
 הכרה תוך הארץ, !מן בחלק פלסטינית
!מת התנועה של הקיצוני החלק בישראל.

לכך. נגד
 הערבי המאבק מן חלק הוא זה מאבק
 על־ידי בעמדתו נתמך עראפאת הכללי.

 הערבי בעולם שהשפעתו !מצריים, ,נשוא
 ה־ זעל־ידי המילהמה, ומאז וגוברת הולכת
 נת־ הקיצוניים המתונות. הערביות !מדינות

 על־ידי וגם ועיראק, לוב על־ידי !מכים
 את להגביר כדי בהם זו!משתמשת !סוריה.

 הפרדת- על בשיחות שלה עמדת־המיקוח
הכוחות.

רקע על קיצוניים. למען קיצוניים
ה את הכללית הנזיפקדה יזמיה זה, שסוע

בקריית־שמונה. רצח
 הקיצוני הפלג היא הכללית המיפקדיה

 קריית־ ופעולת הפידאיון, בתנועת ביותר
 ׳מבחינתה: רבת־תכליתית, היתד, שמונה

 עראפאת -של מעמדו את לערער ;•
 ורודפי- כתבוסנים הצגתם על־ידי ואנשיו,

 המיפקדה, של הלוחמים לעומת !מישרות,
לב וממשלת עראפאת ביו לסכסך <•
נון׳

ב הקיצוניים הכוחות את לחוק !•
 הפלסטי,נים, עם להסדר המתנגדים ישראל,

נזע לתגובה ישראל את לעורר +
 יש־ הידברות של אפשרות שתרחיק מת,

ראלית־פלסטינית.
לפ הושגו, הללו המטרות שכל נראה

סיר ועראפאת לבנון ממשלית חלקית. חות
כ ייחשזןו -שמא המעשה, את לגנות בו

 בא זאת תחת ישראל. עם תפי-פעולה מש
 לא מבצעי-חפעולד, כאילו המגוחך התירוץ

לבנון. משטח ובאו
פעולת־ההתאב־ השיגה הקצר, בטווח

 זה, !מעשה־זוועה אך אלה. בל !את ת דו
 ישפיע הקודמים, !מעשי־הזוועה כל יכסו
 מן הנובעים הדברים, מהלך על !במעט רק

במרחב. החדשה המדינית המצייאות

שפט מי
ה^דגזט׳ המוצא

 שופטי שלושת ייצאו איד
המבוך? מן בית-המישפט

ה עצמם, את שאלו לא המישפטנים
 העתירה?״ את יקבלו הם ״האם שבוע:

״אותה ידחו הם ״איך אלא: ? 
 בית־המ״שפט שופטי שלושת קיבלו אילו
 שמואל האלוף של עתירתו את העליון

 (העולם אגרנט ועדת נגד גונן (״גורודיש״)
 העליון המי׳שפטי המוסד היה ),1910 הזה

הע קבלת כי בלתי־אפישרי. במצב ,נמצא
 שוועדת כקביעה מתפרשת היתר, תירה

 בית־המישפט נשיא את הכוללת אגרנט,
ה את הפרה משופטיו, אחד ואת העליון

ל יכולים היו שניהם אם הוא ספק חוק.
המישפטי. בתפקידם לאחר־מכן המשיך
 הפירה !שהוועדה טען גונן ל"י. 25׳ רק

 הזהירה לא כאשר ועדות־החקירה, חוק את
ממסק להיפגע עלול שהוא רשמית אותו

ש פרקליט למנוח רשאי ושהוא נותיה,
במיסמכים. ויעיין עדים יחקור

 חד-משמעי. הוא זה, בעניין בחוק, הסעיף
 זוסמן, יואל העליונים השופטים יכלו איך
 את ליישב קיסטר ויצחק ברנזון צבי

הוועדה? התנהגות עם הסעיף נוסח
 לא הם אלגנטי: ה״ה שמצאו המוצא

 הפרד, הוועדה אם לשאלה כלל נכנסו
 את דחו זאת תחת לא. או החוק את

 שדו״יח :פורמלית בטענה הסף, על העתירה
חלקי. רק אלא סופי, אינו הוועדה
 דו״ח זה אין בי דחוקה. טענה זוהי
 העבודה. בהמשך להשתנות שיכול ביניים,
 התקופה לגבי סופי, הוא החלקי הדו״ח

דן. הוא בהם והנושא
 המליצה לא שהוועדה השנייה, הטעינה גם

הש על רק אלא מצד,״ל, גונן גירוש על

 לגבי דחוקה. היא פעיל, מתפקיד עייתו
 פסק־דין היא כזאת השעייה בכיר׳ קצין

ביוו!ר. חמור
 לוועדה יפנה גונן אם השופטים: רמזו

 את לממש זו לו תאפשר בוודאי שוב,
 :זוסמן חייך העבודה. בהמשך זכויותיו

ה יוכל ,חברי־ה,וועדה לכך יסכימו לא ״אם
 רק עולה זה לבג״ץ. שוב לפנות עותר

לירות!״ 25

דיעות
ה1תנ?די דהצלוו הישע חיד

 את ריכז אחד אדון?
 האם הימין♦ כוחות

 אחר אלוף יקום
? כוהות-השלום את ?רכז

 אי־בהירות ״נגד :תמימה היתד, הכותרת
 שבמאמרו כך על העיד לא דבר מדינית״.

 שהשתז־ע פלד, מתתיהו (מיל.) האלוף של
 הששי ביום מעריב של עמוד שליש על

פצצה. טמונה האחרון,
 לחולל — אולי — עישוייה זו פצצה

יש של הפוליטית במפה התפוצצות־רבתי
ראל.

הוק למראית־עין, חייל. של פסק״דין
 לניתוח כסוף־השיער האלוף של המאמר דש

 והאזרחים. החיילים של תנועות־המחאה
בענ רק מאוחדות אלו תנועות :מסקנתו

ה המיפלגות עסקני שגם מישניים, יינים
 מאחר לעצמם. לאמצם יכולים וותיקות

 החשובים, העניינים בכל מפולגות שהן
 לא ועתידה, המדינה דמות את הקובעים

תועלת. מהן תצמח
 מיק- חייל מצד חמור פסק־דין זד, היה
 האלופים־המנצ־ קבוצת עם שנימנה ציועי,

נבו ואישר ששודר,ימים, מילחמת של חים
 מאז, צה״ל של ד,״קונצפציה״ לגבי אותיו

ביום־ד,כיפורים. התאמתו
המאמר. של תחילתו רק היתד, זו אולם

במה נוכח בו, ולקרוא להמשיך שטרח מי
לגמרי. שונה היתד, מטרתו כי לדעת רה

 מתווה המאמר של השנייה במחציתו כי
 פוליטי מחנה לרכז נועזת: תוכנית פלד
 אשר מתנועות־המחאה, המורכב חדש, גדול

המדינה. להצלת ״חיל־ישע״ יהווה
פלד: כותב לאומי־פרוגרפיכי.

ה ההיערכות מבחינת הגדולה ״השאלה
 ניתן האם — היא עכשיו אצלנו פוליטית

 המבינים הפוליטיים, הכוחות כל את לרכז
 המדינתי־מוסרית ההדרדרות סיבת היא מה

 היחלצותם כי הכרה, לכלל ולהביאם שלנו,
 וחשו־ עכשיו דחופה לאומית לפעולת־הצלה

אחר. מסורתי שיקול מכל יותר !בה
הפולי הכוחות !את לאתר קושי כל ״,אין

 הפוליטית שתפישתם שברור הקיימים טיים
 להמנות היכולת את להם מעניקה הבסיסית

 לאומיים־פרוג־ ״כוחות־ישע״ של ברית על
 כי נמצא תמיד זו. גורלית בשעה רסיביים

 בסכנה הכרה הפרט. -של לחירויות חרדה
 שבפער בסכנה הכרה הפרט, של לחירויות
הישרא החברה את החוצה העמוק החברתי

 ובטחון חוץ במדיניות הצורך הבנת לית,
 והמוסריים האמיתיים צרכיה על המבוססת

יחדיו. כרוכים באים אלה כל ישראל, *יישל
 לאמר היה ניתן כאלה, מידה קני פי ״על

 מידות, רחב פרוגרסיבי מחנה בארץ מצוי כי
ל־ שנהוג פוליטיים ארגונים עליו שנמנים

המקובלת.״ הפוליטית
 רגיל ותיק, כקצין־מטה כוח־מרשים.

 כוחות. •של במושגים לחשוב פלד מתי
 ״חיל־ האם :השאלה מבצבצת ממאמרו

 למלא כדי למדי גדול הוא המוצע הישע״
? לו המייועדת המשימה את

פלד: משיב
 מחנה של המרשימים מימדיו ״למרות

 גם כליל בדרך עליו שהנימנים ולמרות זה,
 חברתיים לעיקרים כשותפים עצמם מזהים

 מחנה של רישומו אין מדיניות, ותפישות
ב ישראל של המדינית בדרכה ניכר זה

האחרונות. שנים
 של חברתית, תסיסה של אלה ״בימים

 יכול כמותה, ידענו •שלא המונית התעוררות
ש ושיטה דרך לעם להציע זה מחנה היה

 ומן המבוך מן אותנו לחלץ כדי בהן שי
לתוכם• שנקלענו המצוקה

העשו גופים, אותם על שמקשה ״הבעיה
פרוג גוש על להימנות טבעי באורח יים

 גופי של לבעייתם אולי בדומה כזה, רסיבי
 בכמה הבדלים ביניהם שיש היא המחאה,

 •שאצל בעוד אולם חשובים. תחומים וכמה
 ואילו הטפל הוא המשותף תנועוודהמחאה

 הגופים לגבי הרי העיקר, הוא המפריד
 המשותף אצלנו, הפרוגרסיביים הפוליטיים

הטפל. הוא המפריד ואילו העיקר הוא
 להסכים קושי ללא מסוגלים אלה ,,!גופים

 בעיות על או ובטחון, חוץ מדיניות קווי על
 ביחס הפרט של מעמדו בשאלת הכרוכות
וה החברתי הפער חומרת על או למדינה,

בו.״ לטיפול הדרושים תמידיים צעדים
 במאמר מקום בשום אלה״. ״גופים

ש הגופים את בפירוש מאזכר פלד אין
 מוצנע הדבר אולם מתכוון. הוא עליהם

 מרי, לזכויות־האזרח, התנועה :השיטין בין
 מערך״ ״בכל־זאת מסוג הקבוצות מוקד,

ב ממנהיגיה אחד היה עצמו פלד (שמתי
 ב־ הקיימות וקבוצות האחרונות) בחירות

הוותיקות. מיפלגות
:רמזים בשפת האלוף־המיזרחן, כותב

 מפלגות מהווים שרובם אלה, ״גופים
 בתוך מוגדרים ארגונים ומיעוטם מאורגנות

 חמורה בשעה מסוגלים היו קיימות, מפלגות
הלאו מדיניותנו של כוונה על להשפיע זו

 הכרה של כלשהי מידה גילו אילו מית,
להפ נכונות הראו ואילו המשותף, בכוחם

 בהם במקומות המשותפת השפעתם את עיל
ההכרעות״. נופלות

פלד: מסכם אחריות: ליטול
 המחנה למרכיבי עתה גרוע דבר ״אין

 מנגד, לעמוד מאשר בכוח הפרוגרסיבי
 ליטול יהיו חייבים בו ליום להתכונן ולא

וכ כמדינה ישראל של לעתידה אחריות
חברה.

 אמנם אם ולהחליט לבדוק הזמן ״עתה
להת דיו גדול פרוגרסיבי כוח בקרבנו יש

 הישראלית החברה של אופיה על מודד
 תאבד העבודה שמפלגת האפשרות נוכח

ב הבכיר כשותף המסורתי תפקידה את
 שלטון.״

הדב אולם עיוני. ניתוח זהו לכאורה,
המיפלגות. כל במרכזי בעיון נקראו רים

 אריק — אחר אלוף יצא לשנה קרוב לפני
 במסיבת־ בעל־פה, דומה בהכרזה — שרון

 צמח מסיבה מאותה סנסציונית. עיתונאים
הימני. 'הליכוד
 יותר ומחושב שקט טיפוס הוא פלד

 השבוע: עצמם את שאלו רבים משרון.
 ראשון אות לשמש נועד זד, מאמר האם

הבמה? של השני בקצה דומה ליוזמה

*  ועל, המדינה, טובת על דיבר אחד ל ך
זו. היסטורית בשעה האומה גורל ^

 מחייבת המדינה טובת כי גילה אחד וכל
 לקאריירה המועילים המהלכים, אותם את

מיפלגתו. ולאינטרס שלו האישית
 המדינה מוכת כי נסתגר כד

 חדשות בחירות עריכת מחייכת
אח ו/או באוקטובר ו/או לאלתר

 ו/או אגרנט ועדת עבודת גמד רי
 המעבר ממשלת כהונת המשך

לאו ליכוד ממשלת הקמת ו/או
ב חדשה ממשלה הקמת ו/או מי

היוצאת. מתכונת

■דמון ש ר סיט■ :הריבוד
 דעתו היתר, הכחירות, סועד גכי ^
 שאלות: לשתי כפופה גורם כל של /

 אלה? בבחירות גורלו־שלו יהיה מה (א)
 בשעה ביותר הפופולרית הדרישה ו(ב).מהי

? ו ז
הרי לדוב היתה, הפופולרית הדרישה

 לכן האפשרי. בהקדם בחירות עריכת עות,
 נושא על דעתם אשר הגופים כל בכך דגלו

 ההכרעה. על ממילא משפיעה אינה זה
 לעצמן להרשות יכלו הקטנות המיפלגות

 להסתכן, מבלי הפופולרי, הדבר את להגיד
הבחירות. מפני חוששות הן אם גם

 זאת, לעומת גדולות, היותר המיפלגות
 יירדו או יעלו אם לשקול נאלצות היו

 — יום 100 בעוד שתיערכנה בבהירות
 קבעו הן החוק. מבחינת הדרוש המינימום

 בהתאם: עמדתן את
 .שצפוייה משוכנע הימני הליכוד י•

 קרובות, בבחירות נוספת גדולה עלייה לו
 אווירת־ אית לנצל לבדו הוא יוכל בהן

 דו׳׳׳ח מישקע המחדל, על הזעם המחאה,
מקווה הליכוד במערך. וההתכתשות אגרנט

המועמדים מעגל
לראשות

הממשלה
 תותר - מצטמצם

 מועמד 3־1
אחד סביר

 הוא כן ועל בכנסת, 1 מס׳ לסיעה להפוך
האפשרי. בהקדם בחירות דורש
 היו כמעיד הרציניים הגופים +
 את לדחות ניסו ועל־כן זו, לסכנה ערים

 ספיר פינחס שאפשר. כמה עד הבחירות
אוקטובר. על דיבר
 ״בהקדם״ בחירות לערוך הציע ל״ע #

 אגרנט. ועדת עבודת סיום לפני לא אך —
הבאה. בשנה רק לוודאי קרוב כלומר:

ב אחרים וגופים רפ״י המפד״ל, •
בחירות. עריכת ׳בכלל למנוע ביקשו מערך

 תחזית. משקפות אלה עמדות
 שהן חוששות הדתיות המיפלגות

 יותר עוד רכים קולות תאבדנה
 מפני חוששת רפ״י הימני. לליכוד

ברי כפני אותה שיעמידו כחירות
 חרוץ כישלון לנחול אכזרית: רה

כגל להצטרך עצמאית, בהופעה
ב להישאר או לליכוד, חמישי גל

נחותה. כעמדה מערך

תשוב אינו הכישוון
 ש־ ביותר, המעשית השאלה ולס ^

 החישובים, כל במרכז השבוע עמדה
 הבאה הממשלה בראש יעמוד מי היתה:

 ממשלה להקים בכלל אפשר והאם —
? חדשה

במידה יקבעו אלו שאלות על התשובות
הבחירות. מועד את רבה

 לא יציבה, ממשלה תקום אם
 מוקדמות. בבחירות צורך בלל יהיה

 כלשהי, סבירה ממשלה תקום אם
 הבחירות את לדחות יהיה אפשר

 תיקווה מתוך והלאה, אוקטובר עד
 לא אם הרוחות. ישכבו אז שעד

ה והממשלה ממשלה, שום תקום
 בממשלת־מע־ לכהן תמשיך יוצאת

מוק מבחירות מנוס יהיה לא כר,
דמות.

מי סביב הכל התמקד כך ה: ל א ש יר ה
הממשלה? את כיב
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