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ח.8נ .,ההתמוטטות  שנ
לחורבן!״ צועדים אנו

 בארצות־הברית, היהודית הקהילה בקרב ההתמרמרות
הד למיפלגות ראש־הממשלה הבטחת על בולו, ובעולם

 והולכת. גוברת יהודי״, ״מיהו חוק תיקון בעניין תיות,
 וקונסרווטיבי, רפורמי גיור שעברו יהודים, אלפי מאות
 בפורומים מקבלת־התיקון. נפגעים עצמם את רואים
 קשה ביקורת נמתחה בארצות-הברית, שהתכנסו שונים,

שלי שולחים ארצות-הברית יהודי לחרדים. הכניעה על
 השדולה ובפעילות הכספים בגיוס בפגיעה מאיימים חים,

הנדון). (ראה היהודית.
 שומר-מיצוות ליבוביץ, ישעיהו הפרופסור את שאלתי

לדע מהן, מהמדינה, הדת הפרדת בזכות בדיעותיו הידוע
צפוי באמת האם התיקון. של האמיתיות ההשלכות תו,

 נסו, ■ותו לנו חיה ,.אילו
יותר!״ מפרסמים היינו

מר של עצומה בעיתונות פורסמה האחרון השישי ביום
ובאו תל-אביב באוניברסיטת האקדמי הסגל וחברי צים

 העם בזכות להכיר לממשלה הקוראת הפתוחה, ניברסיטה
 למשא-ומתן נכונותה על ולהודיע משלו, למדינה הפלסטיני

 הגדה עתיד על הפלסטינים של המקובלת הנציגות עם
ורצועת-עזה. המערבית
 לסוציולוגיה מהחוג שוקד, משה הפרופסור את שאלתי

הע ממארגני תל״אביב, באוניברסיטת ולאנתרופולוגיה
 והאם, זה מסוג בפעילות להמשיך כוונה יש אם צומה,

מהקפאה. סוף־סוף האקדמיה יצאה לדעתו,
במדינה. שקורה מה על מגיבים שאנחנו הראשונה הפעם זו אץ

בבחירות ינצח לא ״פרס
מפסידו!״ הוא פרס נ■

 מאיר עם דיברתי ההן, הבחירות לפני שנים, ארבע לפני
 שהמיפ- לי שאמר מיפלגת״העבודה, מרכז חבר פלבסקי,

 בראשה יעמוד עוד כל בבחירות, תזכה לא לעולם שלו לגה
 עכשיו. צדק והוא שנים, ארבע לפני צדק הוא פרס. שימעון
 על-חשבון צודק להיות לו נעים זה אם אותו שאלתי השבוע

בבחירות. שקרה מה
 צודק אני אז, שצדקתי היא העובדה אבל לי. נעים לא כמובן

 שימעון כי בבחירות, ינצח לא פרס שימעון שוב: אומר ואני היום,
מפסידן. הוא פרס

 לנצח יוכל לדעתך, מי, לא, סרס שימעון ואם •
 איזה מיפלגת־העבודה? בראש כשיעמוד ככחירות

חסר־ניסיון? צעיר
ברי באין להשתמש, אפשר אחרים. גם יש צעירים. דווקא לאו

המיפלגה. בתוך שיש במה רה,
 המים■ כתוך שיש״ ל״מה בשם לקרוא מוכן אתה • ,

לגה?
 רבין יצחק שאילו טוען אני אבל שלך, הניסוח את אוהב לא אני

 את מרכיב היה השמאל גוש מיפלגת־העבודה, בראש עומד היה
הממשלה.

 נחשב רבין שיצחק שוכח לא שאתה מקווה ואני •
 במיפלגת־הע- מססידים היו אולי בגללו כן ועל ימני,
לדעתם. מדי ימני שרבין אנשים של קולות בודה
היתה מיפלגת־העבודה בראש רבין שעם מאמין אני נכון. זה כן,

| עצומות |ן דת מיפלגות |
 יתקבל אם התפוצות, ליהדות מדינת״ישראל בין קרע

התיקון(
 כבר, קיים לא האחדות מושג ושסוע. קרוע הוא היהודי העם

 נמצא היהודי העם רלוונטיים. אינם קרע על הדיבורים כל ולכן
 שנים כבר קיים הזה המצב מקירבו. שבאה התמוטטות, של במצב
 חקיקה ושום מאומה, שינתה לא ישראל מדינת הקמת רבות.

ולרע. לטוב המצב, את לשנות יכולה לא מדינת־ישראל שמחוקקת

 ״מיהו חוק בתיקון רואה לא שאתה אומר זאת •
הרה־אסון? צעד יהודי״

בכלל. היהודי העם עתיד לגבי פסימי אני
להסביר? מוכן אתה •

ליהודים. משותף ערכי תוכן שום אין המציאות. על מתבסס אני
הת יהודי טורחים לדעתך, מדוע, המצב, כך אם •

 בהולים שליחים לשלוח כינוסי־חירום, לכנס פוצות
ההחלטה? את לשנות ולנסות

 משנה. זה אולי לגביהם חייהם. תוכן הוא שהרעש אגשים יש
 הולך ההתמוטטות תהליך ישנה. לא כבר זה המציאות את אבל

זחבבל) (אורית חייבו• לקראת צועדים אנחנו ונמשך.

 הכנס את למשל, אירגנו, אנחנו ועצרות. כנסים 10 כבד ערכנו
 בשאלה ושעסק תל־אביב, באוניברסיטת הראשון ביום שהתקיים

אש״ף?״. ללא שלום יתכן ״האס
מכות? זה במיוחד. גדולה אינה שלכם החשיפה •

 כל את מאחורינו. העומד מיליונר לנו אץ המימון, היא הבעייה
 היינו כסף, יותר לנו היה אילו מכיסנו. מממנים אנחנו הפעילות
יותר. מפרסמים

הפעילות? את מארגן מי •
 תנועה שהיא כאן״, ״עד מיטריית תחת מאורגנת הפעילות

האק הסגל חברי אלא מיפלגות, חברי בה ואין בלתי־מיפלגתית
 להסדר להגיע סוף*סוף, צריו, שנה 21 שאחרי חושבים אנחנו דמי.
 של בהשלכות לעמוד יוכל לא עם־ישראל הפלסטינים. עם

הקיימת. המדיניות
 על חתמו שכולם או אנשי־הסגל, עם בעיות היו •

חפצה? בנפש העצומה
לחתום. אחד אף מכריחים לא גם אנחנו גדול. גיוס עשינו לא

 המדינה הכרזת לפני עוד אירגנו העצומה את חותם. שרוצה מי
 מתנהגת אינה ממשלת־ישראל שאם למסקנה הגענו הפלסטינית.

זחבבל) (אורית דעתנו• את להביע חיייבים אנחנו בתבונה,

 היתה היא אבל מנדאטים, שלושה־ארבעה מפסידה המיפלגה
 בחמישה- זוכה היתה ולדעתי השמאל, גוש לטובת אותם מפסידה

 מיפלגת־ עבור להצביע יכלו שלא מאנשים מנראטים שישה
 מיפלגת־העבודה, לדעתי כלומר, פרס. שימעון בגלל העבודה
 מרוויח היה השמאל וגוש קצת, מרוויחה היתה דבר, של בסיכומו

 את ולהרכיב הגדול הגוש להיות היה יכול וכך מנדאטים, עוד
הממשלה.

לממ להצטרך צריכה מיפלגת־העבודה לדעתך •
באופוזיציה? להישאר או שלה

 יובל למיניהם, חרדים בה שיישבו ממשלה לדעתי, להצטרף.
 בה יהיו שרון ואריק ארנם שמישה ממשלה — גנרי רפול, נאמן,

 את לאזן היחידי הסיכוי לנטרל. מאוד קשה יהיה — המתונים
הממשלה. בתוך לשבת הוא הסכנות

כמוך? חושבים במרכז אחרים חברים גם •
 שהם מה לבין חושבים שהם מה בין רב הבדל יש לדעת. קשה
אומרים.

אותך? לצטט יכולה אני •
 מה על זין שם לא ואי במיפלגה, עתיד שום לי אין בוודאי,

שמי) (דניאלה עלי• שיגידו
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