
שנס שליו למחנה(}זוס חגיגית בשיירה נכנסים סבסטיה מתנחל־ מסע־הניצחון:

שודים נבהלו ח
ש־אמונים, נשי **  ב־ המאמינים מ

תשו מילבד נדהמו. הסופי, ניצחונם
 חוש למנהיגיהם יש להצליח, העזה קתם

 ההתנחלות לפני להם שאמר בריא, פוליטי
הממ כי ברור להם היה ייכשלו. הם כי

 להישאר להם להרשות תוכל לא שלה
 פוליטי לצעד היתד, כוונתם וכל בשומרון,

 מבפנים שורותיהם את יחזק אשר הפגנתי,
מבחוץ. תמיכה להם ויוסיף

 ראש־ כי לדעת י לפתע נוכחו כאשר
להת להם ומאפשר להם, נכנע הממשלה

 תדהמה זו היתה נדהמו. הם בשומרון, נחל
 ללא־ספק אך בשימחת־ניצחון, מעורבת
תדהמה.

 התגובות כל של המאפיין היתד, התדהמה
 סבסטיה. למתנחלי רבין יצחק של לכניעתו

 בילבד. המתנחלים נחלת היתר, לא היא
נחלת בישראל, הציבור נחלת היתד, היא

מאת

ינאי יוסי
 נחלת בעיקר אך הפוליטיות, המיפלגות

המערך. עצמו, רבין יצחק של סיעתו
 רבין יצחק של לבוחריו התברר לפתע

 הוא כי ועסקני־המערך חברי־הכנסת מקרב
 היה ההתרחשויות. על השליטה את איבד
 הוא שבראשה הממשלה, כי להם ברור

 זר, כימעט פוליטי לגוף נכנעה עומד,
 ב־ רבין יצחק שוכנע שלפתע מפגי לא

חולשה. מתוך אלא גוש־אמונים, צידקת
 ו־ אנשי.מיפלגתו השרים, חבריו לפני

 תוקפה בכל עמדה רבין, יצחק של ממליכיו
 בפני לעמוד רבין יצליח האם :השאלה

היש המדיניות על המאיימים המשברים
 לחץ מול יתקפל לא ואם בעתיד, ראלית

כ פי־כמה, חזק בוודאי שיהיה מאורגן,

הכ להכריע חייבת הממשלה תהיה אשר
ה או לרמת־הגולן בקשר מהותיות רעות
המערבית? גדה

 הרסן, ואיבוד המפולת תחושת מילבד
 תחושה רבין של לחברי־מיפלגתו היתד,

 מבלי להם. מכאיבה פחות לא נוספת,
ב הסיעה ועם במיפלגתו כלל להיוועץ

 השאר בין שהחליטו למה ובניגוד כנסת,
בממש השרים מקרב מיפלגתו חברי גם

בהתעל מהותי, צעד רבין יצחק עשה לה,
 במיפלגה השונים מהמוסדות לחלוטין מו

מהם. רבים לדעת ובניגוד — ומאישיה

ה שנים כמה לפני עד שהיו האישים,
 האשפים הקלעים, מאחרי בקלחת בוחשים

 מיפלגתיות דמויות הפוליטיים, במיטבחים׳
 וגולדה ספיר אשכול, של בתקופתם אשר

הס את לקבל מבלי לנוע היה אי־אפשר
 נזכרו בהם, להיוועץ לפחות או כמתם
 שהתעלמו רבין, של קודמים בצעדים לפתע

לגמרי. מהמיפלגה
 של מינויו החוצה. הכל פרץ בבת־אחת

 נודע שעליו רבין, של כיועצו שרון אריק
 איש־ הזמנת בעיתונים. מקריאה רק להם

חוק טירפוד לשיחות. וייצמן עזר הליכוד

הצליח בהתפטרות ההימור ובין: יצחק

 שהיה המיפלגה, חובות של הקונסולידציה
 משואה מיפלגת־העבודה את להציל צריך

 בכנסת. המערך בסיעת הזילזול כספית.
 מזכיר־המיפלגה, אל בביטול ההתייחסות

ה :מכל יותר שכאב ומה זרמי. מאיר
 של מקיומה לגמרי המוחלטת התעלמות

 שלא הגוש, של ומקיומו מפא״י־לשעבר
כל־יכול. היה מזמן

 ואוזר קרב שקיצו המרגיש שאדם כשם
 עצמו, את להציל כדי על־אנושיים כוחות

 זקני־העס־ ,.הוותיקה מפא״י גם נהגה כך
ה צעירים מיספר על־ידי מעודדים קונה,

 רבין על־ידי נדחקים עצמם מרגישים
 של חברי־הכנסת שבעת עם יחד לשוליים

 בסבסטיה הממשלה כניעת אשר מפ״ם,
 באור בממשלה השתתפותם את העמידה

 של לעברו אזהרה לאותת החליטו נלעג,
ראש־הממשלה.

 חברי־ ,.פשוטה היתה שנבחרה הדרך
ו זילברברג אברהם גרשוני, צבי הכנסת

 דוב עס יחד ,ממיפלגת־ה,עבודה שריד יוסי
 כי דרשו ממפ״ם, גרוסמן וחייקה זכין

 שנערכה בכנסת, המערך סיעת ישיבת
ה לנושא תוקדש האחרון, השלישי ביום

סבסטיה. מתנחלי עם הסכם

ו י  תחליף א
לרבי(

 רבין של המיפלגתית דרכד מתנגדי £4
 להעמיד :בילבד אחת מטרה היתד, /

 לו ולתת מקומו על ראש־הממשלה את
 אחד לכל יפול. הוא בלעדיהם כל להבין

 לבצר :נוספת מטרה היתד, מהמשתתפים
אי פוליטיות דרכים לסלול מעמדו, את

חשבו לגמור לעצמו, אלטרנטיביות שיות
 אחרי ולהופיע, יריבים עם אישיים נות

 ח־ למישמעת כניעה של ארוכה תקופה
עצמאית. דיעה כבעלי מיפלגתית,
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