
)8 מעמוד (המשך
 וב־ ברובים באבנים להילחם יורים; לים

חב לראות להפגנה, ללכת תת־מקלעים:
 — ומוכים נעצרים ונפצעים, נהרגים רים

הבאה. להפגנה ולחזור
 כעצמו כבך שהתנסה מי רק

 מחשלת חווייה זוהי כי יודע
 בבעליה נוטעת היא ומשחררת.

והתרוממות־הרוח. כוח של תחושה
 לא מילסון ומנחם שרון אריאל כי יתכן

 נזהרים היו אחרת — מעולם אותה עברו
 כוח מוסיף הרוג פלסטיני מפגין כל מאוד.

ל דומה יהיה שלא חדש דור לחבריו,
קודמיו.
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 של האמיתי, העיקרי, הנשק ך

האזרחי. המרי נשק הוא במצור עם
 גרמה עילאית, טיפשות של במעשה

 הדרוזים נתנו שבו למצב ממשלת־בגין
 של ביותר מרשימה־ דוגמה ברמת־הגולן

 אחדות, הפגנת תוך זה, בנשק שימוש
 להם שהיתר. וכוח-עמידה, נחישות־החלטה

הפלסטיניים. אחיהם על עמוקה השפעה
המע שבגדה זו כמו גדולה באוכלוסיה

וכפ עריה מיגוון על וברצועת־עזה, רבית
 הדתיות, ועדותיה הפוליטיים זרמיה ריה,
 מאשר יותר ומסובך מורכב תהליך זהו

 פער לחץ תחת אך בגולן. הדרוזי בריכוז
הדב מתפתחים מילסון, של לות־הדיכוי

גוברת. בתאוצה רים
לע מסרבים המודחות העיריות עובדי

 מתפטרים החלו הערביים השוטרים בוד.
 האזרחי״ ״המינהל על החרם בסיטונות.

 והאיר־ המוסדות כל מושלם. הוא בגדה
 ההנהגה למרות סרים הציבוריים גונים

 החרם לחוק״. ״מחוץ שהוצאה הלאומית,
 הוא החמושים הקוויזלינגים על החברתי
 בקרב להתאבדויות גרם וכבר מושלם,

 מן אחת אף מוכוודהבושה. משפחותיהם
 השביתה, בימי מרצון נפתחה לא החנויות
 לא אחד קונה אף — בכוח נפתחו וכאשר

אליהן. נכנס
 בל• .הוא מראש. מוכטח ההמשך

 פעו■ המוניים, מאסרים :תי־נמנע
 כוג■ הריגת אלימות, לות־מחתרת

מרי. הפגנות, שכיתות, דים,
התוצאה? תהיה מה

 נמצאים ישראל של בתחום־השילטון
 600 מהם פלסטינים, מיליון כשני עתה
 אזר- שהם דרוזים) (ובכללם ערבים אלף

 הקמוץ האגרוף מונף עליהם תי־ישראל.
הישראלי. השלטון של

 התנגשות זוהי לאמר: אפשר
 וכין לעצירה ניתן־1שאינו־ כוח כין
שאינו־ניתן־להזזה. גוש

לאו רצונות שני בין התנגשות זוהי
 כמו — אנושיות מאסות שתי בין מיים,
 שלו הרצון שכוח מי ינצח מילחמה. בכל
יותר. חזק

 לא 20ה־ במאה זאת: גם לאמר אפשר
 כוח הצליח שבו אחד מיקרה אף נודע

 של הלאומי רצונו את לשבור קולוניאלי
 הברוטאלי גם ולוא — דיכוי שום עם.
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 היתד. התוצאה זה. יעד השיג לא — ביותר
ד י מ הפוכה. ת

ב שרון הצליח אילו להוסיף: (ואפשר
ל מתפרק היה הפלסטיני והעם תוכניתו,

המפו טעוני־שינאה פרטים מיליון ארבעה
 גורם הדבר היה המרחב, ברחבי זרים

המדי בכל למפולת במאוחר או במוקדם
מט שהיתר. להתפוצצות הערביות, נות

 תוהו- של בים כולו המרחב את ביעה
ההיס את משנות היו התוצאות ובוהו.
 ארצות- את פותחות העולם, של טוריה
ל וגורמות ברית-המועצות לפני הנפט

המערב). שקיעת
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 — זו מילחמה של במהלכה יקרה ה **׳
׳ ז ? ולנו להם •

 שיירשם דבר קורה לפלסטינים, להם,
 העם ופרץ. סער כתקופת עמם בתולדות

הת שלא כפי עתה מתגבש הפלסטיני
 התאחד שלא כפי מתאחד מעולם, גבש

הדו פג, דיין ימי של סנדההרדמה מעולם.
בחוזקה. פועם שלו הלאומי פק

 במיב־ הפדסטיני העם ינצח אם
ר חן־כוח כ ד ה ה-ו  - ודאי כמעט ז

 מגו■ צעיר, חדש, עם יהיה הוא
משלו. למדינה מוכן יהיה הוא כש.

 משהו יקרה לישראלים, לנו, ואילו,
נורא.

מוג תהיה לא הזאת המילחמה השפעת
מילה־ זאת אין הכבושים. לשטחים בלת

 לימים, מעבר אי־שם קולוניאלית, מד.
נער זו מילחמה ויאט־נאם. מילחמת כמו
ביתנו. כת

מוס השחתת הכללית, הברוטאליזציד.
 בנינו מיטב הפיכת הדמוקרטיים, דותינו

 צה״ל, יסודות ועירעור רצחניים לקלגסים
 חוקי־חירום השלטת בתי-המישפט, סירוס

 כלי־התיק- דיכוי ספרים, איסור למיניהם,
רצח קנאים של מיליציות הקמת שורת,

 של בתחושות הצעיר הדור הרעלת ניים,
 בכל השינאה התגברות גזענית, התנשאות

מחיי בין הגובר הקיטוב מערכות־החיים,
 המערכת ושילוב ומתנגדיה, המילחמה בי

 זו, פנימית בהתנגשות כולה הפוליטית
 שלא מי של מהארץ הסיטונית הירידה

 כל — זו במציאות לחיות מסוגלים יהיו
גוברת. התפוררות של סימנים יהיו אלה

 תהומות כריית :לזה ומעכר
יש כין כשק״ ״אפורה שינאה של

(והמצ הערכיים העמים וכל ראל
 ייקכרו שכה תהום בכללם), רים
הוש שככר הישגי־השלום רק לא
כדו לשלום סיכוי כל גם אלא גו,

 תעלה כולה המדינה הכאים. רות
 עכרי־פי־ אל המוכילה מסילה על

פחת.
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 תבוג- אל זו בשעה לפנות טעם ין ^
 ממשלת־ חברי של ומצפונם תם
ישראל.

 אנשים משני עתה מורכבת זו ממשלה
 זו, מילזזמה של המצביא שרון, אריאל —

 כעיוור, אחריו ההולך השבוי, בגין ומנחם
 אור־התע- על-ידי סנוורים מוכה כשהוא
 והיהודית. השלמה ארץ־ישראל של תועים
 אובד של חבורה הם חברי־הממשלה שאר

רי־הן.
ומצ תבונתם אל לפנות טעם גם אין
 ש־ אלה, עסקנים ראשי־המערך. של פונם

שא על אותם מעבירה ההדדית שינאתם
תועלת. בהם אין דעתם, רית

 לכו־ חיוני תפקיד יש זו כשעה
 למחנה הישראליים, הות-השלום

והמו השפוי ההומאניסטי, הלאומי
סרי.

ו י ל היסטו אחריות עתה רובצת ע
כבירה. רית

האו נפש על להיאבק מסוגל הוא רק
 במאבק ללא־תקנה תושחת לא למען מה,

זה. עכור
 מסע־הטירוף את לעצור יכול הוא רק
 מעשים ולמנוע מדי, מאוחר שיהיה לפני
לדורות. הלאומי שמנו את יכתימו אשר

 זה כרגע להוות יכול הוא רק
 כין ושפיות שלום של אחרון קשר
 התהוותה את ולמנוע העמים, שני
ללא־גשר. תהום של

התקומ וברצועה. בגדה נשמעים דבריו
נוכחותה בעולם. מהדהדת המוסרית מותו

 שוחרת־שלום ישראלית מישלחת כל של
 סולידריות של גילויים המוכות, בערים

 בע- ישראלים בין אישיים מגעים ומחאה,
ומנ הכבושה האוכלוסיה ובין לי־מצפון

 מילוי עתה מהווים אלה כל — היגיה
 עתידה למען ישראלית, פטריוטית חובה

מדינת-ישראל. של
הקו ייזכרו יעכור, הכל כאשר

 והטהור הצלול הקול — האלה לות
 כך — שהיא האחרת, ישראל של
האמיתית. ישראל — מקווים אנו

 למשימה ערוך אינו השלום חנה״ *ץ
 תנועות, קבוצות, יש זו. היסטורית י■!

 רצון- בעלי כולם ומועצות. ועדות אנשים,
 כל עמוקה. במועקה חשים כולם טוב,

 על־ הנאמר דבר כל עושים, שהם מעשה
 עלינו כף־המאזניים. על מונח מישהו, ידי

שרון. אריק של היהודית״ ״הבעיה להיות
הכו כל תיאום הוא עתה שדרוש מה
לה מסוגל שיהיה מחנה שיקום כדי חות,
 הגורל אשר הכבירה המעמסה את רים

עליו. הטיל הלאומי
 — מזה פחות שהוא דכר כל
 כגידה עריקה״ נורא, מחדל הוא

וכארצנו. כעמנו כאנושיותנו,
א ישאל: והבן היום, וכשיבוא ב א ״  

, א מ א ה ו פ י ״ א ? ם ת י י  שתהיה — ה
בפיכם. תשובה

ת ■יי של מ ד מ כו ■י■ לאומי לי
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 המערך את ולהפוך שלו, הכלכליים הכוח
.50ה־ שנות של להרות 80ד.־ שנות של

 כינון :נגד הניצב המכריע, הכוח אך
 שרון אריאל של זד. היד. הרחבה, הממשלה
 העיקרי, האיום כי הבין שרון ותומכיו.
 על הוא רחבה, ממשלה כינון של במיקרד,

 תהיה שלמערך כשר־ד,ביטחון, שלו כיסאו
לדרשו. זכות

 שבתוך יודע הוא אשליות. אין לשרון
 מי כל זאת בדרישה יתמכו תנועת־החרות

כ לבגין יורש בו לראות רוצים ׳שאינם
וכראש־הממשלה. הרות מנהיג

 שחידד שרון אריאל זה היה כך משום
 המערך עם הוויכוח את האפשר ככל

 בכנסת. שהועלה אי־האמון בהצעת בדיון
להת יודע ואינו לנאום, יודע אינו שרון
 מדנים לעורר כיצד יודע הוא אך ווכח,

 בין כבר הקיימים הבקיעים את ולהרחיב
ו פרם שימעון הגדולות. המיפלגות שתי

 הפרובוקציות פני מול התאפקו לא חבריו
 שרון עשתונותיהם. את ואיבדו הגלויות,

 להסתיר מגסה כשהוא לחייך, רק יכול היה
 שלו התרגיל ידו. בכף החיוך את קצת

הצליח.
 מטעמים גם במערך רוצה אינו שרון

 יותר, צרה ממשלה מעדיף הוא ענייניים.
 למיב־ תעמוד שלא בלבד, התחייה בשיתוף

 להגשמת תפריע ושלא דרכו, על שול
הנדון). (ראה מרחיקות־הלכת תוכניותיו

 לממשלה מתנגדים יש כליברלים גם
 ככל להקדים רוצה ארליך שימחה רחבה.

 למהלך להפריע כדי הבחירות, את האפשר
 פת, וגידעון ברמן יצחק השרים של החדש

ל חברי־כנסת כמד, עם ביחד המתנגדים
 לפלג :והעשרים הליכוד״, ״ליכוד של מהלך

 הבחירות הקדמת הליברלית. המיפלגה את
לכך. זמן די להם תותיר לא

 גם־ רוצה מודעי יצחק בלי־תיק השר
 אחרים. מטעמים הבחירות, בהקדמת הוא

 תיק- ממנו נגזל הממשלה כשהוקמה
 לקנוניה להצטרף הסכים לא בגין האנרגיה.

 מסר ולא פת. נגד הליברלים שרי של
 מודעי תיק־התעשייה־והמיסחר. את למודעי

 בחירות וללא ומכאן, מכאן קרח נישאר
ל המתאים :תיק לקבל יוכל לא מוקדמות

שאיפותיו.
 ובחרות כליברלים אחרים שרים יש

 מחשש רחבה, ממשלה להקמת המתנגדים
 לשרי- ויימסרו תיקיהם, מהם ילקהו יסמא

מערך.

מקו□ בגין: •
ה רי טו ס הי ב

 לאחרונה עד עמדה אלה כל ול 4*
 מנחם של המוחלטת־כימעט עוצמתו ■יי
מיפלגתו. בתוך בגין

 הגורלי התיקו מאז השתנו הנסיבות
 למהלך להסכים מוכן היה בגין בכנסת.

 נכנע למעשה אך — מוקדמות בחירות של
 המיפלגה מנהיגי המפד״ל. שהטילה לווטו

 שאינה בצורה לבגין, הבהירו הדתית
 מעדיפים הם כי פנים, לשתי משתמעת

 ממשלה פני על הליכוד עם ממשלה אמנם
 ממשלה מעדיפים הם אך המערך, עם
 מוקדמות. בחירות על-פני המערך עם

 קואליציוניים, בחשבונות חלש ׳שאינו בגין,
ונכנע. — החשבון את לעשות ידע

 בחירות יתקיימו שלא אומר אינו זה
 נובמבר חודש על דובר תחילה מוקדמות.

 להתקיים היו אמורות שבו התאריך השנה,
 גם אך המקומיות. לרשויות הבחירות

 תבקש והיא למפד״ל, נוח אינו זה ׳תאריך
 שיקום יסתיים כאשר יותר, מאוחר תאריך

המיפלגה.
הנראה, ככל הפעם, יכלול זה שיקום

 דרוקמן חיים הרב של סילוקו את גם
 כבר המפד״ל צעירי אפילו עמדה. מכל

 וטו בגין יטיל אם ■להבליג. מוכנים אינם
 לממשלה, דרוקמן של מחדש צירופו על

במפד״ל. רבים מתנגדים ימצא לא הוא
 בין המתח והתגברות בכנסת, ההצבעה
 מה את למנוע עלולים הגדולות, המיפלגות

 הקמת — הכדח-ד,מציאות כימעט שנראה
 מסוג מתיחויות את ליכוד־מערך. ממשלת

יכו באפריל 26,־ד ואחרי לחלוף, סופן זה
 :והמכריעים הכבדים הנימוקים לגבור לים

 וחשבון המערך, של האינטרסים חשבון
בגין. מנחם של בהיסטוריה הנכון המיקום

■פרנקל שלמה :

בכוח חנות פתיחת :שכם
לנצח מילחמה לדורות, תהום

2326 חזה העולם


