
ר במדינה
העם

החן ■ום
 האזג׳ירית ׳הדוגמה

 :ישראל 7ע מאיימת
 מזויינת מחתרת

יכח5ח וספגת
 אדם כל :בפסיכולוגיה הוא חוק
 שאין מה על דווקא לדבר מרבה

ב דווקא להצטיין ומתיימר לו,
ביותר. לו החסרה תכונה
 על ולשיר לדבר המידבר. אדם
 יודע שאיני בכך חשוד — אהבה

לאהוב.
מר אהבת־מולדת, לו שאין מי

ו אהבת-המולדת. על לדבר בה
 הבריטי: הוגה־הדיעות אמר כבר

 האחרון המיפלט הוא ״הפטריוטיזם
נוכל.״ כל של

 המילה את אוהב בגין מנחם
ש לאטינית מילה — ״קונסנזוס״

הרגשה כללית, הסכמה פירושה

 — טנטיוה יחד, — (קון משותפת
להרגיש).

 בישראל מנהיג היה לא אולם
ההס את ולנתץ לשבור שהצליח

 מנחם כמו הבסיסית הלאומית כמה
 קצרות שנים שלוש תוך בגין.

 את לשבור וממשלתו הוא הצליחו
 ה- אין שבילעדיו הזה, הבסיס
 לפעול, יכול הדמוקרטי מישטר

לתפקיד. יכולה החברה ואין
 נתגלה כאשר דוהרת. נסיגה

 ו- נשק של גדול מצבור השבוע
 ישיבת־ של גג על חומרי־חבלה

 איש הופתע לא בירושלים, הסדר
ההתפתחות. אחרי שעקב
 במדינת- כי ברור מכבר זה

 מזו־ מחתרת וקמה הולכת ישראל
 הדמוקרטיה אל המתייחסת יינת,

 התייחס שהיישוב כפי הישראלית
 שהפור־ וכפי הבריטי, המנדאט אל

הלאו המוסדות אל התייחסו שים
הממלכ המדינה. קום בטרם מיים,
ההישגים אחד — הישראלית תיות

 ובני בן־גוריון דויד של העיקריים
 נסיגה של בסימן נמצאת — דורו

דוהרת.
 (ראה זו מחתרת של הקמתה

סימפ אלא אינה )44—45 ענוודים
ב שנוצר נפשי, למצב פיסי טום

 האידיאולוגיה האחרונות. שנים
 את המעמידה גוש-אימונים, של

 ״בעל־ מיעוט של ה״שליחות״
הדמו לסדרי־החיים מעל הכרה״

 בהכרעה בפירוש והכופרת קרטיים,
הת ימנית. פרישה יצרה רוב, של

 בעלי- של והולכת הגוברת נגדותם
 סירובם הכיבוש, למישטר מצפון

הכבו בשטחים לשרת יחידים של
ה של השחורות ונבואותיו שים

 יוצרים לייבוביץ, ישעיהו פרופסור
השני. בכיוון לפרישה האווירה את

 כושלת, ממשלה עומדת באמצע
 השוליים אל ויותר יותר הנוטה

 של מעמדם הימין. של המטורפים
 וייצ־ עזר בהנהגת בה, ה״שפויים״

 הנץ של עלייתו ונחלש. הולך מן,
 ה־ כשליט מודעי, יצחק הקיצוני
 עמודים (ראה הליברלית מיפלגה

הימני- האגף את מחזקת ),39—43

 ויצחק שרון אריק של קנאי־קיצוני
 מרכז־הכובד עתה שהפך שמיר,

הממשלה. של
 כל פי על המתבסס זה, שילטון

 יוצר בעם, קטן מיעוט על הסקרים
 פער הרה־אסון, קיטוב במעשיו

לתהום. במהרה ההופך
 האזהרה את בישראל. :זאסי
 השבוע השמיע ביותר החמורה

שפרינצק, אהוד :מדען דווקא
 הזכיר הוא למדעי־המדינה. מומתים

 הצרפתים של האחרונים הימים את
באלג׳יריה.

 המשבר, סף אל אז הגיעה צרפת
לנ שיש ההכרה בה גברה כאשר

 בעלי־הדעת אלג׳יריה. את טוש
 תנועת- נגד המילחמה כי הבינו

 חסרת- היא האלג׳ירית השיחרור
 כי הבינו אילי־ההון וגם סיבוי,
ש אחרי רק לשגשג תוכל צרפת

זו. ממעמסה תשתחרר
 התבצרו עצמה באלג׳יריה אולם

ה בעזרת הקיצוניים. המתנחלים

הכנסת מול ״כך׳ תנועת מפגין
עין תחת עין

הכנסת כשערי כהנא ״הרב״
גינוי תחת חיוך

 והמיש־ הצבא הצרפתיים, מושלים
 פורש, שילטון מעין הקימו הם טרה

 תנועת־ את לדכא רק לא שניסה
 באמצעים האלג׳ירית השיחרור

קולק עונשים — בלתי-אנושיים
 רציחות שיטתיים, עינויים טיביים,

ל להכתיב גם אלא — וגירושים
מדיניותה. את הצרפתית ממשלה

 כמו טיפוסים עמדו הצבא בראש
 אריק מין מאסי, גנרל־הצנחנים

בי מכבר לא שערך צרפתי, שרון
במדינת־ישראל. חשאי קור

 מחנה- גבר כאשר ורצח. טרור
 המתנחלים הקימו בצרפת, השלום

 — מזויינת מחתרת באלג׳יריה
 נגד תחילה פעלה היא אראה־אס.

 אירגון־ במהרה הפכה אך הערבים,
 הצרפתיים הכוחות כל נגד טרור

ה הכוחות לדיעותיה. שהתנגדו
ו האיום, מול התקפלו מתונים
 חלושה. ענות קול היתד, תגובתם

עקובה־מדם. להפיכה ציפו הכל
 עברי־פי-פחת אל הגיעה צרפת

ב מזויינת. מילחמת־אזרחים של
העי המיפלגות פנו הייאוש, שיא

 גנרל דה־גול, שארל אל קריות
 את לידיו שיקבל והתחננו בדימוס,

 ימני, לאומן דה־גול, השילטון. רסן
 שאין והחליט המצב את ניתח בא,
 ההגדרה זכות מהענקת מנוס עוד

ש — האלג׳יריח לאומה העצמית
אז. עד הוכחש קיומה עצם

 על מילחמה הכריז או־אה־אס
 פעמים כמה ניסה דה־גול, הנשיא
 של מרתק (תיאור אותו לרצוח
 התן). יוס ברב־מכר ניתן כזה נסיון

 התגברה ולבטים עוויות אחרי רק
 תודות בעיקר זו, מחלה על צרפת

 דה-גול של לנחישות־ההחלטה
עצמו.

בע דמוקרטיה יש בצרפת אולם
בי כל אין עמוקים. שורשים לת

 הישראלית החברה כי בכך טחון
 אף להתגבר דומה, במשבר תוכל,

הסרטן. על היא
 מבפנים אותה לאכול עלול הוא

 יהודית לקהילייה שקרה כפי —
שנה. אלפיים לפני בארץ אחרת

ת ס הכנ
- מאוחדת הכנסת

.אבד .
 את גינתה הכנסת

 אך — גא כה ״חרב״
 אותו מפנקת המישטרה

אהדה ו7 ומביעה
הרב בגינוי מאוחדת ״הכנסת

ה הכתבים דיווחו !״כד,נא מאיר
פרלמנטריים.

נשי מלאה. אחדות זאת היתד,
הצ בדחיפות הכירה הכנסת אות
 מפ״ם ח״כית של לסדר־היום עתה

 נימקה שזו אחרי גרוסמן. חייקה
 במיש־ סגן־השר קם הצעתה, את
 ארידור, יורם הממשלה, ראש רד

ה את להעביר והציע איש־חרות,
 מנחם בנוכחות לוועדה. הצעה
 ארידור, ציין באולם, שישב בגין,

 מעלליו בגינוי מאוחדת הכנסת כי
 מכמה הסתייג כי אף ״הרב״, של

 שהשתמשה גרוסמן, של מדבריה
 ו״פאשיסטים״, ״פוגרום״ במילים

שרון. אריק השר את ושהזכירה
אמ התחייה, איש שמיר, משה

 מס- ההצעה את להסיר הציע נם
 לגגות נאלץ הוא גם אך דר־היום,

 כי ולהודיע, כהנא של מעשיו את
לחלוטין. להם מתנגדת תנועתו

 התלוצצ השוטרים מופגנת. דות
 הרעיס והשומרים השוטרים עימו.
 בסדר ,אתה בנוסח ביטויים עליו

 א! לסיים בידידות התבקש לבסוף
 ד,מ הוא הבלתי־חוקית. ההפגנה

 צלמו של עבודתה לסיום עד תין
 ואש! המאורע, את שהנציחה

 שו בפוזות חסידיו עמדו למענה
 לפ המקום. את פינה אז רק נות.

 ,אנ הנוכחים לכל ■הבטיח כן ני
!׳״ הבאה בכנסת אהיה

 משוח ״הרב״ היה זמן באותו
 על שנעצר אחרי — בערבות רו׳
 מהומו גרימת ביגלל המישטרה ידי

 יריוו נורו שבמהלכה ברמאללה,
אנשים. ונפצעו
 בישרא? השופטים גם כי נראה

 : סבורים, אינם השוטרים, כמו
 צרין הפאשיסטית הכנופייה ראש

 עמודי[ (ראה במעצר לשבת
45—44.(

כנור־שמס אבנים נגד הומה
רובים קני מול עבודה

 כל הצביעה התחייה, מאנשי חוץ
ההצעה. בעד הכנסת

 שיום אלא שפיר. הכל כאן עד
ה מן שאיש משהו, קרה כן לפני

עליו. ידע לא ומהכתבים נואמים
 ביום הופיע כהנא מאיר ״הרב״
 בראש הכנסת, בשערי השלישי
 רובם אנשיו, של קטנה כנופייה

 שם ערך הוא טיפש־עשרה. בני
בלתי־חוקית. הפגנה

 מישמר־הכנ־ אנשי נכחו במקום
 :עד־דאייה סיפר ושוטרים. סת

בידי־ כד,נא לרב התייחסו ״כולם

ם שטחי ה
71*3:3 עבודת

 מעודרוה תושבים עדויות
 טול־כרג מושז כי חשד

כשטחי; הנהיג
בסייר עבודות

בת עיניהם את שיפשפו אנשים
אשליה היתד, לא זאת אך מיהה,

;37 בעמוד (המשך

ם ל עו ה ה 222835 הז


