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 את להטיל המשיכה חולניים, לממדים מכבר זה שהגיעה
 להכריע ממנה למנוע המיפלגה, של חייה כל על צילה

ומסוכנות. אמיצות הכרעות
כאופו ורכע שנה אחרי :יותר עוד וחמור

 כיותר הרחוק באופק נם נראה לא עדיין זיציה,
 מנהיגות של חדש גרעין מיפלגת־העכודה של

אחרת. רעננה, צעירה,

התנוצצה בועת־הסבון #
בנמל אל־סאדאת אנוור של מטוסו חת1 אשר ^
״ההת של בועת־הסבון התפוצצה בן־גוריון, התעופה *

הפנים״. בענייני מקדות
 לציבור המצד* הנשיא החזיר אחת, כמכה
 וכמצי■ המציאות. הכרת את כולו הישראלי

מוש שאינו אהד פנימי עניין אף אין זו, אות
 השורר ממצב־תמילחמה ומכריע ישיר כאופן פע

 וכין העברי היישוב כין דורות שלושה מזה
הערכי. העולם

 צריכים שהיו המדינה, משאבי את בלע מצב־המילחמה
 חברת- ולכינון הפנימיים הפגמים לתיקון מוקדשים להיות
מודרנית. רווחה

 קרע הוא כלכלית. הבראה כל מנע מצב־המילחמה
 כפה הוא שלה. הטבעי הכלכלי המרחב מן ישראל את
 של גבוה שיעור ביותר, הטוב במיקרה גם ישראל, על

 כוזדהעבודה של גדול שאחוז מפני מתמדת, אינפלציה
 ביצירת משתתף אינו ביטחון, בענייני העסוק הישראלי,

בצריכתם. המרץ במלוא משתתף אך נכסים
 והשינאה הבוז ריגשות את שטיפח מצב־המילחמה,

 הכספים את בלע רק לא הוא ותרבותו. הערבי העולם כלפי
 אווירה יצר גם אלא החברתי, הפער לסתימת הדרושים

התר ומורשתם ארצות־ערב יוצאי כלפי וזילזול בוז של
בותית.

 מיליון 1.4 על שילטון־כיבוש שכפה מצב־המילחמה
 הערבים מיליון חצי על (נוסף המוחזקים השטחים תושבי

 בישראל שלמה דמוקרטיה של כינון מנע עצמה), בישראל
והריקבון. השחיתות להפצת מוקד והיווה

 לכך מודע הציבור כי (אם מכד חשוב ואודי
 עיוות המתמיד מצב-המילחמה מכל) פחות
 ניתק ;הלאומית, השקפת-העולם את ויותר יותר

 עליה וכפה העולמית מזרם־התודעה ישראל את
 באיצ- מיסטית־אדידית, צרת־אופק, לאומנות

יהודית. דתיות שד טלה
 של התרבותית הקומה הנמכת עימו הביא הדבר

 הישירה התוצאה בה. איכות־החיים את והשחית המדינה
 לפי הירידה. זרם והגברת העלייה, מעיינות הטיית היתד,

 ישראלים אלף 600כ- תשל״ח בשנת חיו מוסמכת, הערכה
 שהצטרף ישראלים, ששה מכל אחד — בחו״ל דרך־קבע

 את ארצות בכמה החופפת חדשה ישראלית לפזורה
הישנה. היהודית הפזורה

שמשח אלו #

ת תמיר שמואל ר ח מ לוג ל ש הפי די ב

 עמית, מאיר חדש, מנהיג עצמו על להכתיר רובינשטיין
ידין. של ב׳ מהדורה מעין שהוא

האריס נש1ע #
חשיבותם, כל ועם האישיים, לגורמים כןעבר ך

*  האופנה — האופנה פרי שהיתה מפני ד״ש נכשלה י
 הבעיות מן בריחה תוך מישניים, בעניינים עיסוק של

מכאיבות. הכרעות שחייבו האמיתיות, הגדולות
 מלעסוק להימנע שיש האידיאה את שיצרה היא ד״ש

 ולהתרכז לעשות, מה במילא אין שבהם בענייני־חוץ,
 תרופת־הפלא את מצאה גם היא הפנימיים. הפגמים בתיקון

 נשגבת חדשה, שיטת־בחירות הנהגת — אלה לחוליים
ומושלמת.

 על לגזור האלים נהגו היוונית, במיתולוגיה
 במיודור שהותאמו עונשים מתיימרים כני־אדם

 שהיא ;היה ״ש ד עד שהוטל העונש דחטאיהם.
 שיטת־הכחירות אותה כיגדל דווקא התפוררה

 בעיות כד את לפתור רצתה שכה המושלמת,
והיקום. העולם האומה
 הובילה היא עצמה, ד״ש בתוך זו שיטה יושמה כאשר
 ז׳אן־ תפיסת לפי מושלם, טבעי״ ״עונש זה היה לאבדון.

רוסו. ז׳אק
 כאילו אלא אחד, ככישלון הסתפקה לא ד״ש

 תיק- כד יופרו, הבטחותיה שכל כך עד עמדה
 תאה- עד יתכדו, ציפיותיה וכד יאוכזכו וזתיה
שכהן. רונזה

 וכאשר — הרווחה ענייני את לידיה למסור תבעה היא
 השינוי את אף שם לחולל מסוגלת היתד, לא קרה, זה

 שני של מכני איחוד מילבד ביותר, הזעיר החיובי
 והמצוקה יותר, גדול הפער היה תשל״ח בסוף מישרדים.

בראשיתה. מאשר יותר, חמורה
 תשנה שלא לממשלה תיכנס לא שלעולם אמרה ד״ש

זאת. את בדיוק ועשתה — שיטת־הבחירות את
 והצטרפה — דתית מכפייה החופש בשם דיברה היא

 שלא הדתיים, עם ציניות לקנוניות שהגיעה לממשלה
הקודמות. בממשלות אף כדוגמתן היו

 ארוכה שורה מערכות־הביצוע אל להביא הבטיחה היא
 השיל־ למישרות והביאה — ומוכשרים חדשים אישים של
 במאומה שונים היו שלא ממוצעים, אנשים של חבורה טון

הליכוד. עסקני מעמיתיהם, או מפא״י, עסקני מקודמיהם,
 מסוג פוליטיים לחיים דוגמה לשמש הבטיחה היא

 והכבוד הבצע מתאוות המשוחררים והגונים, טהורים חדש,
 הקודמות. המיפלגות של העכורות הקנוניות מן והרחוקים

 האלה השטחים בכל להתחרות יכלה משנה פחות תוך
 בהשוואה הישנות. שבמיפלגות וד,עכורה המנוונת עם

מסו דמוקרטית, כמיפלגה השנה נראתה המפד״ל אף עימה,
ויעילה. דרת

 את להציע תשד״ח כסוף מיש,הד הציע אילו
 היה כאיש־השנה, מחבריו, אחד או ידין

מריר. צחוק של כרעמים נתקל

ומנוצחים אוי •

חדשוה מיפלגזז מקים ידין ׳*גאל

 סכין לו לתקוע מוכנים הפחד, אחוזי מיפלגת־ד,עבודה,
הראשונה. בהזדמנות בגב

 כאי־ טמון היה המיפלגה של הגדוד הכישלון
 רצינית אלטרנטיבית, תוכנית להציג יכולתה

בגין. של לתוכניתו תיערך, וכעל
 על שלה הישנים בפיטפוטי־ההבל שבוייה היתד, היא
 במשך כי להוכיח לבגין היד, וקל טריטוריאלית״, ״פשרה

 הכבושים בשטחים ממשלת־ד,עבודה שליטת של שנים 10
 להסכים מוכן שהיה אחד רציני ערבי אף נמצא לא

אלון. ויגאל מאיר גולדה נוסח טריטוריאלית״ ל״פשרה
 ממיפדגת■ מנע הפלסטיני השד מפני הפחד
 שהוא כעל-משמעות, פיתרון להציג העבודה
הנ הראשונה. כתקופה כלתי-פופולרי כהכרח

 רצתה פרס, שד בראשותו המיפדגה, הגת
 היה זה ומייד. מחיר, ככל פופולרית להיות

בעוכריה.
 מיפלגת יכלה לא בקמפ־דייוויד, ההסכם הושג כאשר

 היא חסרי-משמעות. דברים כמד, לגמגם אלא העבודה
חשובה. מלהיות חדלה
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 כניסתה את הולידו אמיתי אופוזיציוני מאבק לנהל 1 י
 בגין. לה שפתח המלכודת לתוך מיפלגת־ד,עבודה של
של ממילות־ההיכר אחת שהפך השם, את נשאה היא

:תשל׳׳ח

 זה שכח ההסתדרות, לה, שנותר האחרון המיבצר
 ניסה פעמים כמה העובדים. למען לוחמים כיצד מכבר
ההיסטו מפא״י של בעלי־השילטון אחרון משל, ירוחם

 השילטון, עם שיתוף־הפעולה של החממה מן להגיח רית,
 הצוננת ברוח כשהבחין אליה לחזור נחפז פעם בכל אך

בחוץ. הנושבת
 ו״לאגוף הלאומני הגל על להתלבש לנסות עליה האם

 לעשות ניסתה אכן מיפלגת־ד,עבודה מימין״? בגין את
 מדינה להקמת מוביל שהוא בכך בגין את האשימה זאת,

 שאינו מדי, רבה במהירות סיני את שהפקיר פלסטינית,
 המוחזקים. בשטחים רציניות התנחלויות להקים מסוגל

לבעליהן. יוקרה הוסיף לא אלה טענות של הגיחוך
קרייס־ ברונו בעזרת משמאל״? בגין את ״לאגוף האם

 אי־ד,חשיבות. מתהומות קט לרגע המיפלגה עלתה קי,
 אחרי לווינה, פרס שימעון את הזמין אל־סאדאת אנוור

 הביתה בהביאו מבגין. רשות לכך קיבל המצרי שהנשיא
כמדי קט לרגע פרם נראה קרייסקי־בראנד, מיסמך את
שיעור־קומה. בעל נאי

 להיפגש חשש פרס מייד. בוזבז זה הישג אולם
 קרייסקי וכאשר בגין. של אישורו בלי חוסיין, המלך עם

מראשי כמד, היו פליטות-פה, של אומללה בפרשה הסתבך
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 ולהיות לחזור תשל״ז של !המנוצחים קיוו ם
* עצמם. את איכזבו הם תשל״ח, של המנצחים י

 היא השנה. התאוששה לא מיפלגת־העכודה
 כמקום הופכין, לה שאין כאכן מונחת, נשארה
.1977 כמאי נזרקה שאדיו
 עליה היה מסקנה איזו לעשות. מה ידעה לא היא
המוחצת? המפלה מן להסיק

 ? בענייני-הפנים ולעסוק ענייני-החוץ את לזנוח האם
 של דורות שלושה אחרי אך זאת, לעשות ניסתה היא

באופוזיציה. אלה בנושאים לטפל איך ידעה לא שילטון

 אין באופוזיציה, צורך אין קונסנזוס, שיש במקום
 המאפשרת נעימה, חממה הוא הקונסנזוס למאבק. מקום

 האווירה המשך את השלל, בחלוקת ההשתתפות המשך את
יד״. רוחצת ו״יד יחד״ גם אחים ״שבת של

 ולהתחבא הקונסנזוס בתוך להיות רצתה מיפלגת־העבודח
 קיום על פעם מדי להכריז בגין למנחם הניחה היא בו.

 גבולות את פעם בכל קבע עצמו בגין חדש. קונסנזוס
צרכיו. לפי הקונסנזוס

 לפרוץ אותה המריץ לא במיפלגה הפנימי המצב גם
רבין, ויצחק פרם בין השינאה שדד,־ד,קרב. אל החוצה,

 או אדם מצד מטופשת יומרה זאת היתד, כזה, מצכ ^
 הישראלית, החברה ושינוי תיקון על לדבר מיפלגה ■1

 את ולשלם המילחמה סיבות את לראות הנכונות בהעדר
לחיסולן. הדרוש המחיר
 החידוש אך הקודמות. השנים 30ב־ גם המצב היד, כזה
 אמיץ מעשה שביגלל בכך נעוץ היה תשל״ח של הגדול

כל. לעיני זו חבוייה עובדה נתגלתה אחד
ש אל-סאדאת, אנוור שד מעשהו היה זה
 אלף של כאור המציאות את לפתע האיר

שמשות.


