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)13 מעמוד (המשך
 ההשגחה ובעזרת אתיר, !סרת !סל על יגבר ישראל בעם ■הגנוז

 להוקי ׳מעיל והעומדת ׳מיסטית, ושהיא העליונה, הלאומית
הדגול. ההיגיזן

זו. מתפיסה בלתי־ינפרד יחלק הוא הדתית המיסטיקה
 טאקטיים, מטעמים ואליה שהודבק סרח־עיודף, זה אין

 תפיסה פי על ואלקטוירלית. .או קואליציונית תועלת ,לשם
 חלק ״שהאל, מעם בלתי־נפרד חלק היא ושהאל דת זו,

!ומכוחו. מייחודו
כ הראשון. בטנק דוהר צבאות אלוהי ה׳

 כצורה לא אם — המשוריינים הגייסות ראש
 המובההים, הדתיים שמאמינים כפי מוחשית,

רוחנית. כצורה לפחות הרי
 הדוקה ברית המקיים סרטי, ■כומעט לאומי, יאל זהו
 ׳מנהיגיו את המגיחה עם־ישראל, עם אינטימיים ויחסים

משימות. עליהם והמטיל לכך הראויים
 קטן מקיום ׳תוססים והסוציאליים הכלכליים העניינים

 מעורפלת ושאיפה בו !מרחפת זה. !רוחני ׳בעולם למדי
 יותר. !חשובות למשימות נתוניה המחשבה !אך ל״צידק״,

 המשאבים את לספק הוא הכלכלה של מטרתה עיקר
 השביתות, היהודי״. ״׳הגניוס את ולבטא האומה להתגברות
הבילה. הן הלאומי. בכוחיהעמידזה המתבלות
 לכעליו מעניק הוא סגור. רוחני עולם זהו

 אותם משחרר הוא עילאי. עצמי כיטחון
 נובעות התפיסה, את מקכלים באשר מספקות.

 שהוא בתהליך־ מעצמן, כימעט המסקנות ממנה
ודאציונלי. הגיוני בולו

 של החאשוגה ובמחצית חדשות. אינן זה מסוג תורות
 בשמות בעולים, ׳רבים במקומות ישלטו חן 20ה־ המאה

 הרחבת ׳נוראות, !מילחמותיעולם ושתי אחרי ׳אולם שוגים.
 המודרנית, הטכינולוגיה והתפתחות הקוסמיים האופקים

 בעולם .אלה. מתפייסות במהירות המערבי העולם ■מתרחק
 בייגלל להלכה, לסחות מראש, פסולות היו הן הקומוניסטי
ומאריכס. תורת ושל הבינלאיומנית הדוקטרינה

 הפוך בכיוון עתה צועד שעם־״שיראל לכך גרם מה
 בתישל״ז ישראל ומדינת את הביא ימה העולם? של מזה

 ידידיה על־ידי גם ׳נתפסת !שאינה מהפכנית, להכרעה
? מעולם

כנץ? מנחם אל ישראל עם את הרכיל מה

ריאליסט■ 0[יז1אגו1א •
התוצאה סכר. לפריצת דומה אמיתית מהפכה ל ך*

 שהסכר עד אך פיתאומי. כמאורע ונראית ומדהימה,
איטי. בתהליך המים ,מאחריו הצטברו נפרץ,

 כלתי-נבד תוציאה אלא אינה הסבר פריצת
 התרופפות :ממושבים תהליכים שני של נעת

מזה. עליו הלחץ והתנכרות מזה הסכר
 העולם את שהדהימה ,1977 במאי 17ה־ של ההכרעה

 היתד, לא וובלתי־צסוי, פייתאומי כאקט לו ושינראתה
 בחלקם שהחלו תהליכים, וכמה כמה ישל תוצאה ■אלא

 ובחלקם המדינה, קום עם בחלקם ששת־הומים, במילחמת
כן. לפני !חב זמן עוד אולי

 והבלתי־ הביולטות הין ששת־הימים מיליחמת תוצאות
 הסיסמה בגין ושל הורתו יאת יהפכו הן ביותר. אמצעיות
ריאלית. לתוכנית מופשטת
 בדצמבר עוד וכל. מיכל לתוכנית־החלוקח התנגד בגין

 ברגסון״) ״פיטר אז (ושנקרא קוק הילל יאת פיטר 1947
 (״הוועד לאומי לשיחריור העיברי הוועד בראש מתפקידו
 בארצות* אצ״ל נציגות את שהיווה האומה״, לשיתדור

 את מסוייגת בברכה שקידם מפני ובאירופה), הבירית
 שהיא ההכרה ומסחיינת לפחות האדם, של החליטתיהחלוקה

יהודית. לריבונות העניקה
 !ועד ,מילחמית־חעצמאות תום מאז הישנים, 18 במשך

 הארץ שלמות ׳ברעיון בעקשנות ׳בגין דגל שושת־הימים,
 ■סירבו ,1965כ־ גח״ל, הקמת עם הירדן. עברי ■משיני

 התעקש בגין אך הרעיון, את לקבל הליברליים השותפים
 של ׳חד־צדדית בתודעה לפחות להסכם־האיחוד להכניסו

 מגוחך, סאנאכריוניזם לרבים .נראה הדבר תנועת־חרות.
 הזמן, עם לצעוד בגין של לאי־יכולתו נוסף כביטוי

 העיקריות הטענות אחית זאת היתד, למציאות. להסתגל
 הפיכת־הנפל את 1966ב־ חולל כאשד תמיד, שמואל של

בנץ. !מנחם את להדיח וניסח ההרות, ■בתנועת שלו
 בוהות כבשו 1!167כ־ בסבלנות. המתין בגין

 ורצועת■ המערבית הגדה את במפתיע צה״ד
 תהת כולה היתה המערבית ואדץ־ישראל עזה,

 הפך, המגוחך האנאכרוניזם ישראלי. שילטון
אקטואלית. מציאות כחלקו, לפחות
 חדש, ישלם דור גדל במדינה שנים. 10 יעברו מאז

 בגבולותיה ישראל את לעצמו לדמיין !מסוגל ■אינו ישכלל
 ארץ■ ״ילידי של חדש שנתון יוצרת שנד, יכל הקוד,מים.

 החזקת נראית זה דור בקרב השלמה״. (המערבית) ישראל
 של ושהרעיון ׳בעוד !מציאותי, ■טבעי, כדבר השטיחים

 רעיון כומדע־בדיוני, ניראה החזרת־השטחים־תמורתי-שלום
ריאלית. משמיעות יחסר אך ׳מעניין ׳אינטלקטואלי

 ״עמנו על בגין מנחם ומדבר ׳כאשד חדרך. סוף זח אין
 וגם לים, שמעבר העם גם עיניו לנגד עומדים וארצנו״,

 ושוכנת, ההיסטורית ארץ־ישראל לירדן. שמעבר הארץ
 ארץ־ישראל של צירופה הנהר. עברי ימשני בתפיסתו,
 בלתי* הגשמה לדידו, היא, לטד״גת־היהיודים המיזירחית

 בסבלנות שהמתין כישים אך מובן־ומאליו. יעד של ׳נמנעת
 לתבוע סבלי והרצועה- הגרה לכיבוש שהביאה למילחמה

 עתה ׳ממתין הוא כן יכך, לשם יזומה ישראלית התקפת
 השם בעזרת ׳מעצמן, כאילו שיביאו, הפאות, למילחמות

הגבולות. להשלמת העליונה, ■ההשגחה צו פי ■ועל
 אתה ״האם השאלת על מושאל בתשל״ז נערך !אילו

ומשיב הסתם, !סן הרוב, היה עבר־הירדן?״ בכיבוש תומך

 גילעד לאמור הצבאי המימושל יקום באשר יאך בשלילת.
 יסיק ועמון, !מואב לאמור הצבאי חמימשל לצד ובשן,

 אין וכי העת, יכל צדק בגץ ׳מנחם כי הגדול הרוב מכך
 שיבטאו המשוררים, משוחררים. שיטחי־ימולדת להחזיר

 יימצאו ׳ראובן, לנחלת העמוקה הלאומית הכמיהה את
בנקל.

 דהירה הייא בכושים לשטחים ההתרגלות
 מאשר להחזירם קשה יותר הרכה וטיכעית.
 ולא והרצועה, הגדה נכבשו כאשד לבכשם.
 קדש מיבצע אחרי שאירע בפי מייד, הוחזרו
 כל חדשה. תנוסה כגין לעבר הדחיפה קיכלה

אותה. הגבירה שנה

לבגיניום ב־ת־ספו 0
 יותר, !ועמוק !ממושך !מתהליך חלק ,היה זה הליך ך*

 ושותפיו. בגין לידי הישראלי הנוער את שמסר 2 1
החינוך. תהליך זהו

״זרמים״ שלושה ׳בדי קיימים חייו המדינה קום עם
 קיצוני לאומני חיה חדתי הזרם והפועלי. הכללי הדתי, —

 רק ודתי־מתון. לאומני היה הכללי הזרם ■קיצוני. ודתי
 וקמצוץ ■לעולם כלשהי פתיחות ■כלל העובדים״ ״זרם

הומאניזם. של
 את בן־גוריון דויד חיסל המדינה קום עם
 — האחרים הזרמים שני נותרו הפועלי. הזרם

 צרי־או־ ,לאומניים ויותר יותר הפבו ושניהם
שנק מודעת מגמה באמצעות ודתיים, פקים
״הודית״. ״תודעה ראה

 אך בתולדותיו. המרוכז חיינוך לבניו ימתן עם יכל
 ׳ממאיר. גידול זה ריכיוז־עצמי הפך הישראלי בחינוך

 הישראלית מערבת-יהחינוך של האופייני המוצר לגבי
 ההיסטוריה ,אלא ׳אינה העולם של ההיסטוריה ה״סללית״,

 תרביות התקופות. ובכל הארצות ׳בכל ורדיפות*זזיהודים׳ של
 המחסום ביגילל גם ירבה, במידה לפניו חסומה העולם

 !מיליונים, שלושה של לשמם העוברית, השפה הלשוני.
 העולמית. התרביות מאוצרות קטן חלק על ירק ׳השתלטה

 — אנגלית כגון — הגדולים חוגי־הלושוו שיל השפות
׳בקושי. אך הישראלי כבית־הספר נלמדות

 הישראלי התלמיד של ביליבו הנחריתת תמונת־העולם
 היהודים ״!אנחנו״ של לא — ״אנחנו״ וסל חיא ח״בללי״
ך תו ב  ״אנחנו״ של ואלא כלל־יאנושי, יותר, גדול ״׳אנחנו״ ׳

ל, היהודים  שפוך ׳ישכון. לבדד עם ״חם״. ונגד, מו
הגויים. על חמתך
 בזרם יותר !עוד קיצונית ,במהדורה קיים זה יכל

 ׳שהיא דתית, תפיסה על הדגש ומושם שם הממילכתי־חדתי.
דתיים. סמלים בעלת לאומנית, ■תורה רבד, במידה

זה. וסחינוך שנהנו שנתונים, 29 גדלו ישראל במדינת
 אותה חניכי בעצמם חיו תשל״ז של ׳והמורות המורים רוב

 עם מוגברת. בתאוצה התהליך את ומגבירים המערכת,
בציבור־הבוחרים. זה דור של ׳מישקליו גבר חולפת שגה בל

 אשר היא כן־גוריון דויד של מערבת־החינוך
 וזכו־ בגין מנחם שד קהל־הכוחרים את יצרה

 מרוכזים שבהן הצבאיות, בקלפיות המר. לון
גבוה יותר הרבה באחוז הליכוד זבה הצעירים,

 הגילים שבהן האזרחיות, הקלפיות מאשר
מעורככים.

ר-ש-ז־טוןר ..ב-גין 0
* ם שני ן רי כו  הגחלים בהישגיו בגין מנחם זכה צי

 המחרת״ עדות ״בני ובקרב הצעירים בקרב ׳ביותר: ■4
הערביות. ׳הארצות מן העליות ׳בני —

 אחד, תהליך מכד יותר הדמוגראפי, התהליך
 גם מסכיר הוא לשילטון. בגין מנחם את העלה

 שנות 29כ־ כמדינה אירע מה רכה כמיהה
ההמתנה.
 תגועת־החרות זיכתה )1949( הראשונה לכנסת בבחירות

 שעלו וחבריו, אצ״־ל ואוהדי בעדה הצביעו !סנדאטים. 14ב־
 )1951( השביה לכנסת בבחירות אך המחתרת. ,מן עוזה זה

 שימיספד למידות ,8ל* חרות של המנדאטים מיספד ירד
קטן. לא שלח הקולות
קרה? מד,

 הצ!אתם — הדמוגראפית המהפכה אירעה ׳אלה בשנתיים
הער הארצות !מן בעיקר עולים, ׳אלפי ימאות ׳שיל לישראל

 אותם, שהעלה האיש בן־גיורייון, יבער הצביעו הם ביות.
הגואלת. במרינה השילטון המל

 השלי* לכניסת ׳בבחירות ׳בהדרגה. ׳נמזגה זיו ׳תלות אבל
 פעמיים ׳מנדאטים. 15ב־ שוב חרות זכתה ,1955ב־ שית,

 1965ב* ׳מנראטים. 17ב־ זכתה ,1961וב* 1959ב־ מכן, לאחר
 על חזר גדו״ל מנדאטים. 26ב־ שזפה גח״ל, את ר,קימה

 זכה הוא 1973ב־ הליכוד הקמת עם .1969ב־ זה הישג
 שרון, אריק של רשיימתיו עם (יחד זיפה 1977 במאי .39ב־

ומנדאטים. 45ב־ חיום) למחרת אליו שהצטרפה
 עלתה שעקיומתן האלה, להישגים הקולות עיקר את

 של הניצחון את המיזירח״. עדות ״בני סיפקו בהתמדה,
 על השניה״ ״ישראל סהתגברות להגדיר ניתן 1977 מאי

 חלק מכיל יותר ״חמיזרח״, יחידות הראשונה״. ״ישראל
 העולה בגין, !מנחם את העלתה הישראלי, בציבור אחר

לשילטון. ■מפולין,
? מדוע

 להתווכח יכולים ופסיכולוגים סוציולוגים
קיו עצם אך הזאת. התופעה פשר על ביניהם

 על עונה בגין מנחם בספק. מוטל אינו מה
 ציבור של כיותר, עמוקים פנימיים, צרכים

אינ של שיקול כל על המאפיליס צרכים — זה
וסוציאלי. בלכלי טרס

 מיש המיפלגוית !ברוב המומחים קבעו הבחירות לפני
 ופרשי* ״עדות־המיזרח״ !מביני לנציגים הולם״ ״ייצוג לתת

 מצעים חיברו :מוטחים אותם תפוסה. ינחלו אחרת מיותיהם,
 קיפוח טוב. יכל המקופחות !לשכבות !שהבטיחו מפורטים,

 אחד היו הפער ושל לחיסולו והדרכים עדות־המיזרח
 יכל של בתעמיולתחזיבחירות ביותר ׳הקולניים הנושאים

!אחת. מילבד — חמיסלגות
 רשימת כעד הצביעו ״עדות-המיזרח״ כני

 נתנה שלא מודגש, אירופי ציכיון הליכוד,
 מעט אך ושאמרה לנציגיהם, ייצוג שום כימעט

כעייתם. על
 בבחירות חודש׳ כעבור זד, מכלל הליכוד סטה כאשר
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