
במדינה
העם

■ סוו ב־ ם־ ולדוגל*־. וסד* ^ו

 התנהגו ושרון בגין
 פצועות חיות כמו

 והם — רסיגה שנדחקו
מצפם. את החמירו דק
 שרון, ואריאל בגין מנחם בשביל

 של יום חיה תשמ״ג •ם־הכיסור
צלה.

 והדתיות דתי, אינו שרון אמנם,
 לצורכי־חוץ יותר היא בגין זל

 לא אם אך לצורכי־פנים. אשר
 ם־ במחילה זה ביום ,שניים^.־1

 בפסק־זמן לפחות זכו הם זמיים,
לי־אדמות.

 השניים הגיעו יום־הכיפורים ערב
 הגדולה ההפגנה עברי־פי־פחת.

 את דרשה המדינה בתולדות יותר
 ).9—8 עמודים (ראה תפטרותם

 מינויה את למנוע הנואש נסיונם
 לחקירת ממלכתית ועדת־חקירה ול

 ה- להצעה הגיעו הם בח־ביירות
 בית- נשיא את למנות !גוחכת
 הממ- מטעם כבודק העליון משפט

 על עלתה זו הצעה וגם — !לה
זירטון.

 פירסומה עצם כשופט. פגיעה
 בגין כי הוכיח זאת החלטה זל

 ההצעה יאוש. לידי הגיעו שרון
 היא :תפלה התחכמות בגדר יתה

 מבלי ועדת־חקירה, של חיקוי ציעה
 הגשתה גם אך ועדת־חקירה. ןאות
 שלא- בצורה בלתי־מכובדת יתה

 את כלל שאל לא בגין יאמן:
 נען), עם כהן(מתחרז יצחק נשיא,

 ההחלטה. את שפירסם פני
בשופט. קשה פגיעה זאת היתה

 ל- מקובל זה שאין בלבד זה א
 מבלי כזאת הצעה פומבית ציע

 מסכים האיש אם לכן קודם שאול
 את העמידה גם שהיא אלא כך,

 חמור. במצב במדינה הראשי שופט
 של במרכז עצמו את מצא וא

 ממדרגה ומוסרית פוליטית !חלוקת
 סירב. כהן ■אשונל,.

 הממשלה הגיעה כד הכחידה.
 עליה היה לנקודת־האפם. חזרה
 ש־ ועדת־חקירה, מינוי בין בחור

 בתוקף לה התנגדו ואיתן שרון ^ן,
 הוד ובין הראשון, מהרגע נזעם

ח הציבורית הסערה מול יצבות
 המגד את להטביע שאיימה וברת,

 מיסגרת). (ראוז זלה
 מאין קשה בחירה זאת היתה

 בע- ממלכתית, ועדת־חקירה :מוה.
 כתב־המינוי פי על מלאה סמכות ת!

 הממשלה, להחליט צריכה שעליו
 את בהכרח תשאל החוק), פי

 הטבח מפרשת הנובעות ;שאלות
 בטוח כמעט ).7—6 עמודים דאת

 פורסם, שכבר מה על-פי !ראש,
ב חמורות תהיינה המסקנות :י

 גם ואולי לשרון, יותירו ולא ותר,
 אך להתפטר. אלא ברירה 'בגץ,

 תנסה אם ועדה, תמונה לא
 על- מהבעייה להתחמק ;ממשלה

 כתב-המינוי, של מצומצם ניסוח רי
 הסערה. את תגביר רק ;יא

 הגיבו האישים שני אחרץ. קש
 והיודעים לפינה, שנדחקו :חיות,

ב נתונים (הפוליטיים) חייהם :י
 הכפישו עבר, בכל תקפו הם וכנה.

 מהם שתבע הציבור את השמיצו
 עלובות תחבולות המציאו ז״ח,

 שקר. גבי על שקרים ניבבו
 תועמלני הפיצו השבוע :לדוגמה
 שהאשמה העולם בכל וממשלה
 הכוח על רובצת לטבח ואמיתית

 האמריקאי-צרפתי-אי- ורב־לאומי,
 מייד ביירות את שנטש זילקי,

 לש- תחת אנשי-אש״ף, צאת וחרי
 זאת היתד. האוכלוסיה. על וות

 היתד. בי כמוה, מאין חצופה וענה
 שתבעה עצמה ממשלת-בגין את

 מייד יסתלק הרנדלאומי שהכוח
 ״המחבלים״. צאת והרי

 הכוונה מדוע: ברור גם כיום
 ל- לפלוש לצה״ל לאפשר ויתד.

 ללא־קרב. ביירות שערב
 ושרון, בגין של הנואש במצב יי•*!־

 קש בכל להאחז מוכנים היו ;ם
שקר. זל

ם עול ה ו 2352 הז

 מוב- ישראלית תופעה והי ז
העממית. ההתקוממות הקת: ז

 בהיסטוריה פעמים שלוש קרה זה
 פעם ובכל המדינה. של הקצרה

 כמעט בלתי-צפוי, תהליך זה היה
 מיסתורי תהליך — בלתי־מובן

 הלאומית, התודעה ממעמקי שפרץ
 היה שאיש מבלי ספונטאני, באופן
 זה איד לאחר־מכן להסביר מסוגל
ההתקו מנהיגי לכך. גרם מי קרה,
 ולמחרת הציבור, מתוך עלו ממות
נעלמו. היום

סרשת
לבין ^

 פרשת :הראשונה פעם ף•
לבון. ■ י

 זה איד בבירור יודע אינו איש
 למאורעות נגעו הדברים התחיל.

ה העסק־ביש :1954 בקיץ שקרו
ב היהודית המחתרת של מפורסם
 שליחי על-ידי שגוייסה מצריים,

 פצצות להניח כדי ושהופעלה אמ״ן
 ב־ אחרים ובמוסדות בבתי-קולנוע

 :מכן ולאחר ובאלכסנדריה. קאהיר
 זיוף לעדות־שקר, עדים הדחת

העלמת־האמת. עדויות,

בפרשת ניכסון ריצ׳ארד של נהגותו
ווטרגייט.

הגור בין להשוות שאין מובן
 ניכסון אלה. משברים לשני מים

 פשע על בחיפוי הכל בסך נאשם
 למיש־ התפרצות — למדי תמים
 ואילו יריבה. מיפלגה של רדים

 טבח על-ידי נגרם הישראלי המשבר
מחריד.
ך ת א ו ג ה תנ ה שד ה ! שני

ם שי רי אי ח ה א ה מ ר ק ד ש  ד
ה סאדד. מ

 קץ מייד לשים היה יכול ניכסון
 שניים־ הקריב אילו העניין, לכל

 יכול הוא מפמלייתו. אנשים שלושה
 סרטי-ההקלטה, את לשרוף היה

ל היחידה ההוכחה היתד, שבהם
 היסס. הוא אולם האישית. מעורבותו

 העיקריים האשמים את פיטר הוא
 הוא מד. מאוחר היה כבר כשזה

 עד בלתי־תלוייה, לחקירה התנגד
הו לא שוב לעריכתה שהסכמתו

 הסרטים את שרף לא הוא לו. עילה
מועד. בעוד
 ממעשה- לדחיה, מדחיה כך,

 למעשה־מאוחר־מדי, מאוחר־מד,
שקמה עד במידרון, ניכסון הידרדר

 פרץ שנים וחצי חמש כעבור
המעו אחד החוצה. לפתע העניין
 את הזכיר זיידנוורק, אברי רבים,

 במישפט באקראי, כמעט העניין
 השופט שונה. רקע על לו שנערך
 תשומת־לב את היפנה הלוי בנימין

 בן־גוריון דויד לעניין. הממשלה
 התגלגל ואז בפרשה, לטפל ניסה

 הפגנות היו ככדור־שלג. העניין
 עצום, לאומי ויכוח התפתח ברחוב,

 בן־גוריון, על־ידי פוטרה הממשלה
חדשות. בחירות נערכו

ר כן־גזרידן א ש ץ, נ ט ד שי  ב
ת אך מו מ קו ת ה ת ה רי בו צי  ה

ת הרסה מדו. א ע ל מ  האדי
ץ. פ תנ ר ה ם כעבו תיי ת שנ ה

ת. פטר תו מי צ ל
ז״ ההוראה את נתן ״מי :הסיסמה

 גימגום
ברדיו ^

•  ימי-החרדה השניה: פעם ן
ששת־הימים. מילחמת שלפני י י

ה לקיום החרדה גברה בארץ
ה הצבא ריכת בעיקבות מדינה,

 מיום גברה החרדה בסיני. מצרי
 ראש־הממ־ אין כאילו ונראה ליום,
 אשכול, לוי ושר־הביטחון, שלה

 החלטות. לקבל ומסוגל במצב שולט
 ההחלטה את ליום מיום דחה הוא

 שר־ביטחון למנות הבלתי-נמנעת
 ברדו, בנאום גימגם כאשר אחר.
הגמל. גב את ששבר הקש זה היד,

 נשים המוניות. הפגנות נערכו
 העליזות״) וינדזור (״נשות נרגזות
 מיפלגת־ד,עבודה בניין מול הפגינו
הירקון. ברחוב

ל לוי שכו ר א שב ה נ מינ  ו
ת ה א ש ש דיין, מ  !האופד אי

ה צי אז, זי טחון. ד הבי ר־ ש כ
כריזמאטי״. ״מנהיג הסיסמה:

 מנחם גם נכנם זו בהזדמנות
 לממשלה הראשונה בפעם בגין

 וקיבל לאומי״) ליכוד (״ממשלת
 את שפלם הציבורי, ההכשר את

שנים. עשר כעבור לשילטון דרכו
ה: מ ס סי ה
המחדל

ם ע פ נפילת השלישית: ^ ודין. גולדה י י
 זיעזעה יום־ד,כיפורים מילחמת

 נערכו לאחריה מייד הארץ. את
 ניצל. גולדה של ושילטונה בחירות,

 הוריהם וביניהם אזרחים, המוני אך
ברחו הפגינו חללי-המילחמה, של

 באי-גיוס אשם שהיה דין, נגד בות
 ההתקפה פני לקידום המילואים
אשכנזי מוטי בשם קצין המצרית.

ו הלכו שממדיהן להפגנות, קרא
 ועדת־ של הדו״ח פירסום גדלו.

 אג- (״ועדת הממלכתית החקירה
 וש־ דיין משה את שטיהר רנט״),
 קציני- על האשמה כל את הטיל

ציבורי. ולזעם לזעזוע גרם צד,״ל,
כלה גולדה ב י ת להקרי  א

ך דיין, ה א ר ח ת אי עד• א  המו
א ה הי אלצ ר. נ ט פ ת ה  דיין, ל

ך •שהיה ש מ ע ב כ ם ש  שני
ם, אליל מוני ה מד• ה תג  ה

״המחלל״. הסיסמה:
ת מ תי ס
העורק

 היו האלה הפרשות ריכל
 פ־ימ אינטרסים גם מעורבים

 רכבו רק הפוליטיקאים אך לגתיים.
 משהו אותו. יצרו לא שהם גל, על

 היה לא ואיש ממעמקים, התפרץ
מולו. לעמוד מסוגל
 לא האלה המיקרים מן באחד אף
 החלפתה או הממשלה נפילת היתה

התהלי פי על מחוייבת־ד,מציאות,
 בן־גור- המקובלים. הפוליטיים כים
 אחרי ,1961 בבחירות ניצח יון

שנ כעבור התפטר אך ״הפרשה״,
 לפתוח היה יבול אשכול תיים.

 ומאומה דיין, בלי גם במילחמה
להמ יכלה גולדה משתנה. היה לא

 זה שניצחה אחרי בתפקידה, שיך
 למחרת שנערכו בבחירות, עתה

המילחמה.
 נראה שאינו משהו ז קרה מה
מבפ הממשלה התפוררות לעין:

הת בממשלה הציבורי האמון נים.
 לה איפשר לא ששוב באופן ערער

 יציב רוב לה שהיה אף לתפקד,
בכנסת.

סון ה א ה־ זורם ז קי, ר עו  ב
ר ט ש ני סי די מ סו ה ב הדם כ

רקי ם. עו אד שר ה א ת כ ס נ
ם ם, מי קי ר ה העו ת מ מ מ ה

שלה.

שחצנות
ופחד

ם א  הגל החל הסימנים, כל לפי י י ז שוב עתה קורה זה ^
 המיק- בשלושת כמו בדיוק לגאות,

 התקוממות יש שוב הקודמים. רים
ספונ הפגנות יש שוב ציבורית.
 הפוליטיקאים מנסים שוב טאניות.

 אותו, יצרו לא שהם הגל, על לרכב
עליו. שליטה להם ושאין
 גואה הקודמים, במיקרים כמו

ש ככל ליום, מיום ומתעצם הגל
מע ההכרעה. את דוחה הממשלה

התהליך. את בולמים שהיו שים

ת ו מ מ ו
ב באים מועד, בעוד נעשו אילו

 להועיל כדי בהם אין כששוב איחור,
השילטון. לראשי
 שקרה שמה הדבר פירוש אין

ב הפעם גם לקרות חייב בעבר,
 להישבר יכול הגל דומה. צורה

 ויקבור יתעצם שהוא לפני באמצע,
 לקרות יכולים הממשלה. את תחתיו
 ההמונים, דעת את שיסיחו דברים

ה ברגע הממשלה את ושיצילו
אחרון.
ם אך מני סי ם ה שוני א ר  ה

ת של רו ר פו ת ה ה ך־ לי ה  כבר ת
ם רי ם לעין• ברו אי ק טי לי  פו

ם חי ל מו ה מ צי לי א קו ת ב מ
ם לי א לחרוד, הי מ עו. ש טב  י

ם כסו ם העכברי י תי ד אג ב ה
ה, ם הם אוני צי ל רו ת להצי  א
ם עצמם. סי ם רסי ציוניי אלי  קו

ם כבר לי חי ת רר. מ תפו לה
 מינה אילו קורה, היה לא זה כל
 ראש- במוצאי מייד, בגין מנחם

ה ממלכתית. ועדת־חקירה השנה,
 את לפחות דוחה היתד, החלטה

 מסקנות כי יתכן כי אף — ההכרעה
 או שבועות כמה כעבור זו, ועדה

 בגין את מכריחות היו חודשים,
להתפטר. שרון ו/או

 את למנות רצה לא בגין אבל
החקירה. ועדת

אי ק טי לי לח, פו מו ש מ ח  ה
ש, ח ר ת מ ה ב ה הי י ד סנ ב עו

תו אל יום או ץ לארי ר לי ש
א בגין פול. אי הו ק טי לי  פו

ח. ל מו ע מ דו ת בכל מ א  לא ז
ה נ ה מי ר קי ח ת־ עד  סדדע ? ז

ח לא רי כ ת ה ץ א ר ת־ ש  לה
ר ט ץ פ
 אפשריים הסברים כמה לכך יש

נכונים. שכולם ויתכן —
השאר: בין
ה בגין, של השחצנות •
ו בציבור בשליטתו כל־כך בטוח

ב ההמונים את לשלהב ביכולתו
 דעתו על העלה לא הוא כיכרות.

 שלא התקוממות, מול עומד שד!וא
אותה. לבלום יוכל
 הגילויים, מפני החשש •

אמי בחקירה להתגלות העלולים
 בלתי- ועדת־חקירה מטעם תית

תלויה.
 העלול שרץ, מפני הפחד •

 בגין את גם לתהום עימו לגרור
 המצוי מידע בעזרת אולי עצמו,
 של האישית אחריותו על בידו

הרי-האסון. למהלכים ראש־ד,ממשלה

ובנין
 התנהגותו בין רב דמיון ^ש
הת־ ובין זה במשבר בגין של

גיכסון

 אל מקיר כמעט לאומית, דרישה
 את נטשו העכברים להדחתו. קיר,

 ומלחכי־ תומכיו בהמוניהם, אונייתו
 לא שבסוף עד נטשוהו, פינכתו
 להתפטר, אלא ברירה לו נותרה

הרש מהדחתו לפחות להינצל כדי
 שהיה פלילי, לדין ומהעמדתו מית

ביודהסוהר. אל להביאו עלול
ה ת ת או ב רו ע צ שד ת ח ש

ת, ת נו כונו ־נ ר אי הכי ב ל
ם מצב, סי סו ת הי צ מ ח ה  ו

ר ש הכו ת־ ת שעו רדו ש הי ני ל
ת ר ה כ ת שיו גם ע ע מ  וב־ ב

ליו חד בגין• ■מנחם שד מ
 מה לבגין קורה כך כדי תוך
ה העממיות בהתקוממויות שקרה

 ללוי בן־גוריון, לדויד קודמות
 מתגמד הוא דיין: ולמשה אשכול

 בקרב אליל נשאר הוא ליום. מיום
 — בגין!״ ״בגין! הזועק האספסוף

 ממשלה לקיים כדי די לא בכך אך
 מישטר בו קם לא עוד כל בישראל.

 גס, כוח על המבוסם דיקטטורי,
ומחנות־ריכוז. חשאית מישטרה
 על צרו השכולים שההורים כשם

 הסתלקותו, את ותבעו דיין של ביתו
 בגין של ביתו על מכן לאחר וצרו

 כשר- דיין את מינה זה כאשר
 אריאל על השבוע צרו כך — החוץ

 עליו קמו שכולים הורים שרון.
לעו צעקו לצנחנים, בטכם־אזכרד,

ו״מיפלצת״. ״רוצח״ מתו
ה נשבר. האליל־בדרך, שרון,

 חש הוא עליו. קמים והצבא ציבור
 היטב ניכר והדבר בעצמו, בכך

הפומ בהופעות סימונו בשינוי
 כאליל, בגין, של דמותו ביות.

 — הציבור מן חלק בקרב נשברה
 בדעת- הקובע החלק בקרב ודווקא
והרו הפוליטית במערכת הקהל,
חנית.

קר ך כו ח שראד קם א  עם־י
ש ח ה ו של מ מ כל דא זו ש  תו

גו הי הנ ה כי — ל ר בו ח  של ה
רץ, כגין, ר ש מי תן ש אי אי ו

ה נה ץ, ראויי מ א ד ל  ו- לכבו
דטון. שי ל
 לשפה כזאת הרגשה של תירגומה

 אינו הממשלה נפילת של פוליטית
 ארך זה אשכול אצל אוטומטי.

 אצל חודשים, גולדה אצל ימים,
 שקרה אחרי אך שנים. בן־גוריון

 — אחד דבר כבר ברור שקרה מה
 שהיו. מה אינם שוב ושרון בגין

 או במוקדם נחרץ. הפוליטי גורלם
 או שבועות ימים, תוך במאוחר,

פולי מבחינה גם יפלו הם שנים,
טית.

ת או ד ה ־ קי חי ר ם מ בי  חיי
ה ת שאול ע ת ל ם א מ ה : עצ  מ
ה הי ? לאחר י כן מ
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