
הדמוקרטיה להצלת ״ועדה דרושה
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 היוצאים אידיאליסטים, של בוצה

{  על לכפות כדי בסבסטיה להרפתקה /
קנאי. מיעוט של אמונתו את במדינה הרוב

המ העולם־התחתון, אנשי של כנופייה
 של שילטון שלמות שכונות על טילים
אק מיטעני־חבלה, בעזרת סחטני, טרור
ורימוני-יד. דחים

 לרצוח המנסה מודרך, או בודד מטורף,
עורך־עיתוו.

לס התובעים סקנדליסטיים, פוליטיקאים
 בנלי- שמשמיע מי לכל הפה את תום

ביקורתיות. דיעות התיקשורת
 מער- המציתים גאנגסטרים, של חולייה

כת-עיתון.
 במרי הצורך על המכריז מיפלגתי, עסקן
 החלושים הניסיונות את ׳לסכל כדי אזרחי

 ממעלימי מס־אמת לגבות מס־ההכנסה של
המיליארדים.

 של במסיבות-קוקטייל קודרים, דיבורים
 של העלובים ובבתי־הקפה הגבוהה החברה

 חזק״, ב״איש הצורך על •שכונות־המצוקה,
סדר״. ו״יעשה לברדק״ קץ ״ישים אשר

 התופעות כל כין קשר יש האם
? האלה

 מצטרפות יחד כולן אבל לא. ■לכאורה
אחת. לתמונה

אח מארצות זיכרונות המעלה תמונה
 דמוקרטיים. מישטרים התמוטטו שבהן רות,

 :המילים שלוש את מישהו הזכיר וכבר
האחרונים״. ויימאר ״ימי

■ ■ ■:
 ש- מפני מחרידות. מילים להט ***

שהת־ י ר ח א בא מה זוכר אדם כל
 הרייך הוויימארית: הרפובליקה מוטטה

היטלר. אדולף של
 של השחורים הפרחים כי להכחיש אין

 ולא אצלנו׳ גם לפרוח התחילו הפאשיזם
 אבל הלאומי. הגן של הנידחות בפינות רק
לקרסו המגיע אחד אדם אף אצלנו אין
 ספק־ ספק-גאון שטני, דמגוג אותו של ליו

התהום. אל עמו את שהוביל מטורף׳
 (הקרוייה הוויימארית הרפובליקה אולם

 1919ב־ ■נתקבלה שלה שהחוקה מפני כך
 בלי גם מתמוטטת היתד, ויימאר) בעיר־

דיק במקומה באה שרייתה יתכן היטלר.
ברא צבאי מישטר או שמרנית, טטורה

קומוניזם. או הישיש, הפלד־מרשאל שות
 תחת כרעה לא הרפוכליקה אכל

הת היא מבחוץ. ההתקפה מחץ
מכפנים. מוטטה
 הוויי־ ברפובליקה לזלזל כיום מקובל

 בדיעבד עליה ולשפוך האומללה, מארית
 14נד הצדקה. לכך אין בוז. של קיתונות

 אמיתי. חופש בגרמניה שרר חייה שנות
פר שלא כפי בה, פרחה הגרמנית התרבות

 היתה היא ואחריה. לפניה רבות שנים חה
המיליטריס המידבר בין נאת־מידבר מעין

 ובין הקיסרי, השני, הרייך של הצחיח טי
 הנאצי. השלישי, הרייך של הישימון

¥ זו רפובליקה חרכה מדוע
■! ■ ■ י י

 היסטוריים. לניתוחים כאן אכנס א ף■
 אני (וגם רבים ספרים כך על נכתבו /

ספר). כך על וכתבתי חטאתי
בסימפטו ולהסתכל לחזור כדאי אבל

ההתמוטטות. של מים
ש מפני התמוטטה הרפובליקה

 הכללית הדיעה בגרמניה פשטה
מלתפקד. חדל שהמישטר
 שינאת את עצמן אל משכו המיפלגות

ש העבר, מן בגרוטאות ניראו הן הרבים.
הפוליטיק המציאות. עם קשר כל איבדו

ול בינוניים אנשים עלובי־נפש, היו אים
(בגר מיפלגתי״ ״עסקן התואר מזה. מטה
 כוהני שם על נצה״׳1״ב לזה קראו מנית
 הרעיון שם־גנאי. הפך הבודהיסטית) הדת

 בעת המיפלגות, מן כלשהי ישועה שתצמח
גיחוך. אך עורר מצוקה׳

ההתנפלו האלימות. השתוללה בחוצות
שב- ענייו הפכה פוליטיים יריבים על יות

מי קנאים של מזויינות כנופיות שיגרה.
 עיתונים והרגו. פצעו היכו, ומשמאל מין
נרצחו. פוליטיים אישים באש, עלו

 מיל- לידי הדברים הגיעו לכסוף
מדם. עקובה מתמדת, חמת-רחו^
 יעיל גוף שהיתר. הגרמנית, המישטרה

 גלי על להתגבר עוד יכלה לא וממושמע,
שי היא רבים במקומות הפוליטי. הפשע

 בתי- השמאל. את ורדפה הימין את רתה
 בעונשים ימניים רוצחים פטרו המישפט
 למפגינים כבדים עונשים וגזרו סימליים,

השמאליים. ולמתגוננים
 הפרלמנט התמוטטה. החוקית המערכת

ה בפי הבירבורים״ ״אסיפת בדיחה, הסך
 הבעיות את לפתור היה אי-אפשר עם.

מע נוצרה הדמוקרטיים. החוקים בעזרת
 שעל- חירום״, ״תקנות של שלמה רכת
המדינה. התנהלה פיהן

ה העובדה הזדקרה לבל ומעל
היה יכול לא שהמישטר פשוטה,

כראוי. מלתפקד חדלו
 רחוקה עדיין הישראלית הדמוקרטיה
 ויי- של פצצות־הזמן אולם מהתמוטטות.

וקו לרגליה, מתחת מתקתקות כבר מאר
היטב. נשמע מבשר־האסון לן

 על בדומיה היושבים נשרים כמו
 של לסופו והממתינים העץ, ענפי
העו כה מביטים כך גוסס, אדם
המצו האלימות, של הדורסים פות
והייאוש. הקנאות קה,

■! ■! ■
 ומת- חסר-ישע׳ ילד הופך חהלה דם ^

מע הוא והחזק. הרחמן לאביו געגע
 האבהיות התכונות כל את בדמיונו ניק

 וכל- כל-יכולה לדמות נכסף הוא לרופא.
 השאר־ מיבטחו. את בה לשים כדי יודעת,
אמון. בו לעורר יכול ביותר הציני לאטאן

 ל״מנ■ מתגעגעת חולה חכרה
 על לאביר החזק״, ל״איש היג״,
האידיאלי לדיקטטור הלבן, הסוס

ת: ערב היטלר ל מפו ט המישטר ה ט מו ת מבפנים ה

כיו הבוערת הכעייה את לפתור
הכלכלית. הבעירה תר:

 המונים לפליטת גרם הכלכלי המשבר
 זעקו הגונים אזרחים ממקומות־העבודה.

למ הגיע החברתי הפער ולעבודה. ללחם
 ■למיליוני הגיע הייאוש מיפלצתיים, מדים

 שאלה, ריחפה כולה למדינה ומעל בתים,
עכשיו?״ מה קטן, ״אדם סיסמה: שהפכה

לתפ יכולה אינה הדמוקרטית החברה
 אמיצה, מנהיגות בלי יעיל, משק בלי קד

 מיש- בלי פועלת, פוליטית מערכת בלי
הגון. בית־מישסט ובלי בעלת־כושר טרה

 חוסר-הכיטחון חוסר-הפרנטה,
 מתחת בפצצות היו וחוסר-האימון

נש ותיקתוקן המישטר, ליסודות
שהתפוצ לפני רב זמן כבירור מע
הרפובליקה. את ודיסקו צו

 ויי- של האחרונים הימים משמשים מאז
דמוקרטיה. לכל קודרת תיזכורת מאר

■ י■ י■
 התמוט- אירעה אחרת או זו צורה ן*
תול אחרות. בארצות גם כזאת טות *■
 מיש- של דוגמות מלאות 20זד המאה דות

ב החל שהתמוטטו, דמוקרטיים טרים
 לבניטו שנכנעה האיטלקית דמוקרטיה

הרבי הצרפתית ברפובליקה וכלה מוסוליני
דה־גול. לשארל שהתמסרה עית

 מפני נחרב מהם אהד לא אף
כ כולם מדי. חזקים היו שאויביו

ש■ מפני מבפנים, התמוטטו אחד

אנו וקשוח, חזק וטוב, חכם שהוא
וב — כזה אין אם ועל־אנושי. שי
ה ההיסטוריה מכירה כאלה מה

 החכרה עלולה — ץ כולה אנושית
 ללא-יוצלה אלה תבונות להעניק

כיותר. והאווילי השפל
סימפ הוא החזק לאיש הכמיהה עצם

 פשטה כי הוא אות החברתית. למחלה טום
 אבד מלתפקד. חדל שהמישטר האמונה

ב בנקיון־כפיד״ הקיימת, בצמרת האמון
 ביכולת ואף הבעיות, את ■לפתור כושרה

יותר. טובה בצמרת להחליפה
הופ שבה הנקודה שזוהי ייתכן

 כלתי■ המישטר התמוטטות כת
 והלאה שממנה הנקודה נמנעת,

חזרה. אין שוב
■! ■! ■

 במהירות מתקרבים שאנחנו דמה ך
הזאת. לנקודה 4

 זוהי מתפקדת. אינה המערכת
 כראש■ השוררת כללית, דיעה

עצמו. המימסד בצמרת ובראשונה
ה את המדינה הרימה הכלכלי, בשטח

 חסרת־אונים עומדת היא זה-מכבר. ידיים
 ביותר: המבעיתה הריקבון תופעת מפני

 חוסר- אם חשוב (ולא השחורה הכלכלה
מדומה). או אמיתי רצוני, או כפוי זה אונים

כ סרטן היא השחורה הכלכלה
מת הוא הלאומית. הכלכלה גוף

הוא האברים. בכל והילד פשט

והעצבים. השרירים את מנוון
 הפער הספסרות, המצוקה, האינפלציה,

 ביחסי־העבו־ ה״אנארכיה וירידת־הפריון,
 הנובעות תופעות הן אלה כל — דה״

 שחורה, כלכלה של קיומה מעצם בהכרח
 מכל שליש או רבע לכדי עתה המגיעה

 הפרוטקשן הגאנגסטריזם, הישראלי. המשק
 כטפילים הם גם צומחים המאורגן והפשע
 שבו במקום הנגועים. האיברים על־גבי
 הגאנגסט־ צומחים שם קל, כסף מצטבר

בביצה. יתושים כמו רים ה עומדת והסדר, החוק כשטח
 צמיחתו מול חסרת-אונים מדינה

המ התחתון, העולם של המהירה
המדינה. על מוראו את עתה טיל

 שנים שלוש לפני חדשה. אינה התופעה
 רשימה וקראתי הכנסת דוכן על עמדתי

 הערים. על המשתלטות כנופיות-פשע של
שב במישחקי־מילים, השיב שר־המישטרה

מאורגן״. ״פשע בארץ אין כי הוכיח עזרתם
 ברור ועתה התופעה, התרחבה בינתיים

מרכ תופעה הפך האלים הפשע כי לכל
 המערכת אין זו תופעה מול במדינה. זית

 משנה מתפקדת. ■המישטרחית־המישפטית
 הנגע בין חוסר־הפרופורציה גובר לשנה

נגדו. הערוכים הכלים ובין
 של כעידן סנסציוני. הוא הפשע

ו הולכת המוניים, כלי-תיקשורת
 פני מול ההמונית האימה גדלה

 תופעה שאין ייתכן הפנימי. הטרור
 של האימון את יותר המערערת

 הדמוקרטית, בממשלתו האזרח
הפשע. התפשטות מאשר

■ ■ ■
 הצבאי הביטחון ישראל, מדינת ך•
 ■לגביה גם ביותר. הרגישה החזית הוא ^

 כמוסים, ספקות האחרונות בשנתיים גברו
אי־נוחות. של כללית הרגשה ויוצרים
 המדבר היחידי׳ האדם אינו שרון אריק

מתפ אינה הביטחונית שהמערכת כך על
 אנשים זו לדיעה שותפים כראוי. קדת

הפוליטיות. מדיעותיו מאד הרחוקים
 מתחת כעיקרו חבוי זה ויכוח

 הסמו* השפעתו אך השטח. לפני
מאד־מאד. מסוכנת ייה

 הביטחוני, בשטח הדברים סמויים אם
 בשטח הזרקורים לאור גלויים הם הרי

 לשמיים המציאות זועקת שם המדיני.
מתפקדת. אינה המערכת ממש:

 ברמת- וההתנחלות סבסטיה מאורעות
מכ קטן קנאי מיעוט כי מוכיחים הגולן

המדי את הנפחדת לממשלה עתה תיב
רי קליפות הן הגדולות המיפלגות ניות.
 הכנסת כאמבות. מתפלגות והקטנות קות,

ל תשובות אין לממשלה גיחוך. מעוררת
 המציאות של ביותר הבוערים אתגרים

 . של המתפורר בקרש נאחזת היא המדינית.
 על־ ואנה אנה ונזרקת מייושנות, תפיסות

המדיניים. הגלים ידי
 יאוש, תיסבול, לכל. ברור זה

 ואדישות פריקת־עול אוכדן־אמונה,
הבלתי-נמנעות. התוצאות הם

מתפ אינה ״המערכת אומרים: למעלה
דופק״. לא ״העסק אומרים: למטה קדת״.

1■ ■ .9
 ו- פנימי טרור ומצוקה, פשע ין ך*

המישטר. מתפורר חיצוני, לחץ ■1
שמ ■לנקודה הגענו שכבר מאמין איני

 אליה. מתקרבים אנחנו אך חזרה. אין מנה
הו הזמן אך ולהבריא, להציל אפשר עוד
ומתמעט. לך

 עלול הירושלמית לרפובליקה
 ה■ לרפובליקה שקרה מה לקרות

וויימארית.
 עליה, ■להגן מסוגלת הממשלה.אינה אם

 הדמוקר׳ הכוחות זאת לעשות חייבים
בציבור. טיים

הדמוקר להצלת ״ועדה דרושה
 ולהפעיל לארגן לעורר, כדי טיה״,
אלה. כוחות
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