
חמלנתיזעיה ■ דה
 את מפורצים גוש־אמונים, :שי.

פור אינם בעופרה, או בקרום הגדר ■ י
התנחלות. של גדר רק צים

 של הגדר את פורצים הם
המדינה.

 של אדמתם את רק שודדים הם אין
 ככל שדינו מעשה־שוד — פלאחים כמה

 בשם נעשה הוא אם גם אחר, מעשה־שוד
 יכול גנב (כל עליון. מיסתורי אידיאל
 כדי מתאימה, אידיאולגיה לעצמו להכין

מעשיו.) את להצדיק
הנכ אחד את גם שודדים הם
 החכרה של כיותר החשוכים סים

הישראלית.
הש שלמען דבר, מאיתנו לוקחים הם

רבות. שנים לחמנו גתו
ת ו י ת כ ל מ מ א ה ר ש י ה
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מיס היא המודרנית ממלכתיות ף*
 הסכמה על המבוססת גרת־חיים, 1 ׳

כללית.
 חייו מאד. מורכבת החדישה החברה

מי של ממעשיהם מושפעים פרט כל של
 עוד יכולים איננו אחרים. פרטים ליוני

 שיהיו מבלי נפשנו, כאוות ברחוב לנסוע
 מוכרח מישהו מפורטים. חוקי־תעבורה

 גם מוכרחים מישהם אלה. חוקים לחוקק
תקינותו. על לשמור הרחוב, את לתכנן

 דרושה המודרנית הממלכתיות
 לתפקד, ככלל תוכל שההכרה כדי

 עצמה טיל להגן עצמה, את לפרנס
ומחוץ. מכית מתנכלים מפני
 המיסגרת עצם את לשנוא אדם יכול

 האנארכיסטים. שעושים כפי הממלכתית,
 דעתו על להעלות יכול איש אין אך

 עובדי־ גילו מאז בלעדיה. חיים־בצוותא
 שנים, 6000 לפני הנילוס, בעמק האדמה

 הצחיחה בארץ מעמד להחזיק יוכלו שלא
 חפי- את שתארגן ממלכתית, רשות בלא
 מי- חלוקת ואת תעלות־השקייה של רתן

חזרה. דרך אין היאור,
כהת המדינה את להציג צורך היה פעם
 לאדם: מעל העומד עליון, כוח של גלמות

 אין כיום המעמד. הגזע, האומה, אלוהים,
רציו בתקופה חיים אנו בכך. צורך כל

רציונלי. מיבנה היא והמדינה נלית,
אז שד לשותפות כיטוי היא
 לעצמם שקכעו כני־חורין, רחים

 לקיום־כצוותא, מסויימים כללים
 זכותו כיכוד ותלד הרוכ דעת על
 לרוכ■ להיות המיעוט־של־היום של

• של-מחר.
_ ■ ■ ■>
מיל של ואש בדם •שנים, 31 פני ^
 חרות רק רכשנו לא חמת־העצמאות, /

 גם רכשנו וריבונות. עצמאות לאומית,
ממלכתית. מיסגרת

 מיקרי
-מדינה,

הממ שד הקנאי הנכיא גם היה
הישראלית. לכתיות

הש כאשר (למשל, התפשר ושם פה
 בחינוך, נפרד דתי זרם קיום עם לים

 ה־ קופות־החולים את הלאים לא וכאשר
 לחם, (כאשר הגזים ושם פה מיפלגתיוח.)

 וחלם הרעיוניות בתנועות־הנוער למשל,
אחידה.) ממלכתית תנועת־נוער על

 בדרך־ הלך אלה, סטיות מלבד אבל
 כמיסג־ מדינת־ישראל, את והקים המלך

לאזרחיה. ממלכתית רת
 מיס״ נפרצת הליכוד, שילטון תחת כיום,

זו. גרת
 יש חיינו שיטחי ככל כימעט

 של דה־ממדכתיזציה, של תהליך
המדינה. פירוק

 בימי דווקא קורה שזה מוזר לכאורה
 כבר אלה שהרי הרוויזיוניסטים. שלום
וחב בן־גוריון כאשר מדינה, על דיברו

רומ זו. במילה להשתמש חששו עוד ריו
גרו שניחר עד בפיהם היתה המדינה מות
 פירוק תהליך על מנצחים הם והנה, נם.

הישראלית. הממלכתיות
לא. גם ואולי אולי. מוזר?

הרווי־ של הממזר הוא גוש-אמונים

יוצרו. על עתה שקם גולם זיוניזם,
 המיקרים, אותם לכל רק מתכוון איני
 מנחם ראש־האופוזיציה, אץ־רץ שבהם
 אשר ה״מתנחלים״, את ולעודד לברך בגין,
הכבו בשטחים לאומיים למסעי־שוד יצאו
ומרותה. המדינה חוקי הפרת תוך שים,

 הפשוטה לעוכדה מתכוון אני
 היוריטים הם גוש-אימונים שאנשי

 ה״פרישה״, תופעת שד האמיתיים
היום. של הפורשים הם

 וה־ ׳30ה־ שנות של המאורגן״ ״הישוב
 לא בהם ועשה ל״פורשים״, התנגד ׳40

 נכס אין כי שהבין מפני שפטים, פעם
הלאו ״המרות מאשר יותר יקר לאומי
דמו באורח שנבחרו המוסדות — מית״
המדי את ושניהלו הרוב, על־ידי קרטי

 מדי- שקמה לפני רב זמן העם. בשם ניות
ממלכ חיים איפשדה אשר נת־ישראל,

 של חשיבותה את היישוב הבין תיים,
הממלכתיות.

זו. בממלכתיות הכירו לא ה״פורשים״
במילחמה מהותית: בסתירה הסתבכו הם

ענ :לדורות המדינה גורל את שתקבע
הערבי. העולם עם וההתפייסות השלום יין

 מבויי־ כניעה זאת היתה המערך בימי
בו בלי בגלוי, הדבר נעשה כיום שת.
 בחומת נידבכים מפרקים יום מדי שה.

הצ על יורקים הישראלית. הממלכתיות
מד רעלי־הדברה, חייליו על שופכים בא,

כוב בגן־ירק, לוחמים באש. אותם ליקים
וה גדרות. פורצים בית־הדסה, את שים

 נגררת נכנעת, הליכוד, ממשלת ממשלה,
 קרקעות- מפקיעה התנחלויות. מקימה

 כד המיעוט ככלב. מכיטכש הזנב
 שתגרום מדיניות הרוב עד פה

 ■ לדורות. ככייה
הלי היה אילו אפשרי, היה לא זה כל
 אך ממלכתית. תודעה בעל עצמו כוד

 של האידיאולוג בגין, שמנחם היא האמת
 הוא ראש־ממשלה. הפך לא הפורשים,

 מאשר לווינגר משה ל״רב״ יותר קרוב
ב הוא ליבו, במעמקי בן־גוריון. לדויד
 כאשר גם הגוש, אנשי עם מזדהה אמת

סרוחות. עגבניות עליו זורקים הם

ס! או בניין לגדר: מחוץ הפריצה ר ה

 שהפך שהאיש מיקרה זה אין
כן־גוריון, דויד המדינה, אדריכל

 במדינה־ בעטו הם המדינה, הקמת למען
 לקום. המדינה יכלה מתוכה שרק בדרך,

 המיעוט של בזכותו בפירוש הם,דגלו
 את להפר המדיניות, את לרוב להכתיב
 הרוב, נבחרי על־ידי שנקבעו הכללים
 דברים הרוב על שכפו מעשים לעשות

לרצונו. בניגוד שהיו
 תירוץ לפחות להם היה אך
 אינה עדיין המדינה הרי :אחד

 ולמען — להקמתה ועד קיימת,
 דכרים לעשות מותר — הקמתה

שתקום. כמדינה אסורים שיהיו
ה על בן־גוריון הכריז כאשר ואכן,
לש והסכים הדין את בגין קיבל מדינה,

הממלכתיים. הכללים פי על בה חק
■1 !■ ו■

 על וחוזר גוש־אמונים, כא כשיו
ה״פורשים״. של התרגיל ^

 בפירוש, כופרים גוש־אמונים אנשי
 וברוח הממלכתיות במיסגרות מלא, בפה

החד תנועת־התחייה עם יחד הממלכתית.
ה הימין של קבוצות״השוליים ושאר שה

 על קיבלו הם והדתי, החילוני קיצוני,
 על לכפות הרוב, רצון את לשבור עצמם
המת קטן, מיעוט של דעתו את הרוב
לממלכ מעל העומד משהו לייצג יימר
 עם־ מיצוות־אלוהים, ״האומה״, — תיות

ועוד. ״ארץ־ישראל״, קדוש, גוי סגולה,
לכי שנדון נסיון־סרק, זה אין
 שמזה היא הפשוטה האמת שלון.

 את לקכוע אלה מצליחים שנים 12
הלאומית. המדיניות

 והעלובות החלושות ממשלות־המערך
 חסרי־ פירפורי־התנגדות תוך להם, נכנעו
 ״עובדות לקבוע להם הניחו הן אונים.

 את קובעות האלה והעובדות — בשטח״
בשאלה כורחו, בעל הרוב, של המדיניות

 הממלכתית לרוח זר נשאר הוא
מת וזו — הממלכתית ולמציאות

 יום ככל שילטונו, כימי פרקת,
שטח. וככל
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 — לגמרי אחר לשטח נעכור כה ף

הממלכתי. המוסר שטח 1 י
 אם שחיתות, יש חכרה ככל
 הכדל יש אך רכה. אם מעטה,
לשחי פרטית שחיתות כין תהומי

ת ׳ ממלכתית. תו
 שאינה שחיתות היא פרטית שחיתות

 ושאינה הממלכתיות, במיסגרות כופרת
 עול. פורקים יחידים מהן. חלק הופכת

 עם יחסיו על לפרלמנט משקר בריטי שר
 מידי יהלומים מקבל צרפתי נשיא פרוצה.

 גובה ישראלי סגן־שר אפריקאי. קיסר
 מיקרים הם אלה קבלן־בניין. מידי שוחד

ול לגלותם בהם, להילחם יש מצערים.
ה את לסכן כדי בהם אין אך הוקיעם.

 — הכל על מוסכם שהרי הלאומיים. חיים
 אלה כי — עצמם הדברים עושי על וגם

פסולים. חריגים אלא אינם
פו כאשר המצכ לגמרי שונה

 — ממלכתית״ ״שחיתות שטת
 אנטי־מכד שחיתות דיוק, וליתר

לכתית.
 של השחיתות היא ממלכתית שחיתות

 בעל הוא שר־החקלאות שבה ממשלה,
ב ביותר הגדול הפרטי החקלאי העסק
 כשר שלו החלטה שכל כך — מדינה

 בידיעת וזאת הפרטי. כיסו על משפיעה
ממשלתית. כנורמה באישורה, הממשלה,
 כשום יתכן לא פשוט כזה מצכ
ת מדינה  להבדיל — כעולם מתוקנ

חיצו מסווה אלא שאינן ממדינות
מסוגם שודדים של לכנופיות ני

השאה. כוקאסה, סומוזה, של
 סמל שרון, שאריק הוא מיקרה אך האם

 של מלכם גם הוא הממלכתית, השחיתות
שלא. בוודאי ן פורצי־הגדרות

קכ■ של לתואר מישהו ראוי אם
 מגיעה הישראלית, הממלכתיות רן

 היחידה כראש שעמד למי זו זכות
ככדי. ולא .101
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 שנות בראשית הוקמה 10± יחידה ך*

 של הרגילה למיסגרת מחוץ ׳50ה־ * י
 בכנופיות. להילחם נועדה היחידה צה״ל.

 בנד כנופיה־נגד־כנופיות, מעין היתה היא
טרור־נגדי. להפעלת פיה־נגדית

 רוח שלה הרוח גם היתד, כך משום
כנו של מוסר שלה והמוסר כנופיה, של

 בכפר־ הנורא הטבח את ערכה היא פיה.
 אזרחים בהריגת התפארו חבריה קיביה.

 ום־ קר בדם לגבול, מעבר חפים־מפשע
 סיפרו מפקדיה כ״תגמול״. נים־אל־פנים,

 הר־ציון, מאיר הוא לוחמיה גדול כי לנו
 של גרונותיהם את במו־ידיו שחתך האיש

 ובלתי־חמר־ חפים־מפשע בדואים ארבעה
אחותו. רצח על כייקמת־דם שים,

 ההיפך כמוכן, היא, ניקמת-דם
ש כשם ממלכתי, דין של המוחלט
 הגמור ההיפך היתה 101 היחידה

ממלכתי. צכא של
 מועד, בעוד זאת הבין עצמו בן־גוריון

לצנ אותה וצירף 101 היחידה את פיזר
הממלכתי. הצבא של חלק שהיו חנים.

היחי קמה פינטו, דניאל בפרשת והנה,
 במיקרה. לא — ושוב לתחייה. 101 דה

דוב עצמם את הפכו ״101 יחידה ״ותיקי
 ושל — פושע״המילחמה של הראשי רם

 הצנחנים, בגדוד חברם־לשעבר הרמטכ״ל,
 פושעי- של דינם את בסיטונות הממתיק
מילחמה.

הרמטכ״ל״ ״לימין המתייצכים
לו — הפושע לימין ולמעשה, —

 מכפישים למוסר־המילחמה, עגים
 ואת הצכאית מערכת-השיפוט את

 כית־ •טופטי (וכיניהם •טופטיה
 המדינה), של העליון המישפט
 כולו צה״ל את להפוך ומכקשים
כטרור-נגדי. העוסקת לכנופייה

 בלי להתקיים יכול אינו ממלכתי צבא
 חוקי- ובלי מוסר־מילחמה בלי מישמעת,

כנו בזה. זה קשורים אלה וכל —מילחמה
 עטו- רומנטית, אמיצה, להיות יכולה פיה
ן אך גבורה. הילת רת י א א . הי צבא

 מנחם של ממשלתו כימי והנה,
 :לאמר נכון ככר ואולי — כגין

מפו — שרון אריק של ממשלתו
 לנגד הממלכתית הצכאיות רקת

כיו הגדולים ההי*טגים אחד עינינו.
ומושמד. הולך המדינה •טל תר

■> ■ ! ■
מ  הממלכתיות מן נסיגה של זה הליך !

השטחים. בכל קיים הישראלית ■ י
 הוא הממלכתיות מסימני אחד
 המודד שזהו יתכן המסים. תשלום
ממלכ •טל לחוסנה כיותר הנאמן
תיות.
בחב אך מסים. לשלם אוהב אינו איש

 חייב אחד שכל מוסכם הממלכתית רה
 מילוי את לממן כדי עמלו מסרי לתרום

 על־ שנקבעו כפי הממלכתיים, התפקידים
דמוקרטי. בתהליך הרוב ידי

מעלימי־מס. יש גנבים. יש רמאים. יש
טבעי. זה אך מצער, זה

 כחוק משחררת הממשלה כאשר אולם
במדי העשירים מן שלמים, ענפי־כלכלה

 ״יירדו כי בטענה מס־אמת, מתשלום נה,
הממלכתי. הסדר סוף זהו הארץ״, מן

 הוענק היהלומים. כענף קרה כך
אכס־ממלכתי. מעמד לו

■! ■ ! 1■
 לג- כדי עמל,■ של דורות רושים ך*

חק אדמה של פיסה הג׳ונגל מן אול •
 כדי מעטות, בשנים לג׳ויגל די לאית.

זו. אדמה על בחזרה להשתלט
 לגכש כדי דורות דרושים היו

 — הישראלית הממלכתיות רוח את
 , כפלא. כימעט כדיעכד נראה והדכר

 רוח להרוס כדי מעטות כקטנים די
זכר. ממנה להשאיר מכלי זו

בכישרון. זאת עושה ממשלת־ישראל
 ״המדי־ מן כשעתו שפרשו אותם

 ״הס■ על עתה מנצחים נה־כדרך״
דינה־כדרך־החוצה״.
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