
אכניאל ן וכגימי שדסטר, אליעזר בגין, מנחם
אחד קול של רוב

 פראזות ראינו ימים שבוע ״משן
ואנה, אנה בסן צועדות נבובות
רעיון...׳* אחרי לשוא בחפשן

 סטיבנסון ערלי של זה קלאסי פסוק
 ישראלית. מפלגתית ועידה לכל מאד ■מתאים
ב שנסתיימה תנועת־החרות׳ של ועירתה

 אחיי בבוקר 9 בשעה האחרון הששי יום
 של שלם ולילה סוערים ויכוחים של שבוע

הכלל. מן יוצאת היתד. לא פשרות, חיפוש

 שערוריות של שלמה בשורה האחרונות
סחו וקניית שחיתות של רקע על קסנות,

 השיגה פעולתם אולם טמאות. גרמניות רות
הם׳ אף התאחדו מתנגדיהם : ההיפך את

 בועידה. מכריע למאבק בקדחתנות התכוננו
 הסערה התעוררה בועידה כי קרה כך

 השותתים הגבולות בעית על לא העיקרית
 הגבולור בעיות על אלא המדינה, של דם

עצמה. התנועה בתוך הפנימיים

•1 מחוצף •שקר?
רשי ללא אישיות, היו לועידה הבחירות

 חברי" ימשכו שלא חשש היה סיעתיות. מות
 האחרון ברגע אולם לקלפי. רבים תנועה

 הנהלת : האדרה את שחישמל משהו קרה
הפוע ארגון הלאומית, הסתדרות״העובדים

משלה. רשימה פירסמה לחרות, השייך לים
נג מתגבשת כי הרגישו ההסתדרות אנשי

בשנים. שהסתבכו אחרי מסוכנת, חזית דם

 נאמו איש״תנועה האוס, מאיר קם כאשר
הל העובדים להסתדרות השייך מנתניה,
 להצביע ההסתדרות חברי על וציוה אומית,

 שההסתדרות (אף המתמדת הועדה הרכב נגד
סע קמה הרכב) לאותו לכן קודם הסכימה

ו כמעט התרוממו, אגרופים איומה, רה
 ק־א יותר מאוחר כללית. תגרה פרצה
 האוס, !״ מחוצף ״שקרן להאוס בגין מנחם

 התפרץ נתניה, עירית חבר וותיק, רביזיוניסט
כילד. בבכי ממרר כשהוא החוצה,

לבון ופנחם באדר יוחנן
התותח עם קואליציה

ש איך נסתיים, ההסתדרות עם המאבק
חברו את לפרק חויבה ההסתדרות : הוא
 מכבר זה ממילא (הנמצאות הכלכליות תיה

 אולם כלכלית), אי־הצלחה עקב בפירוק׳
ה הכלל כנה. על נשארה חברת־השיכון

 חרות תעסוק לא למפא״י בניגוד : עקרוני
 תעסוק שלה ההסתדרות כלכליים, במפעלים

בלבד. עבודה בעניני
 דממה קול באה זו סערה אחרי אולם

 עצם על המכריע דויכוח כשנערך דקה•
 בסך, צעדו הנאומים התנועה. של דרכה

נמצא. לא פתרון שום פתרון. אחרי חיפשו
 המדינה קיום שמאז היא העקרונית הבעיה

 שאר מכל נבדלת תנועת״החרות אין שוב
 שונר אינה הכלכלית תכניתה התנועות.

הציונים־הכלליים, של מזו מכריע באופן

הציונים־הכלליים. עם ברית הציע
 אבניאל. בנימין ד״ר הציע זאת לעומת

 לדרגת שעלה זיסקין בית״היתומים חניך
 את התנועה, של הראשי הכלכלי המומחה
לקואליציה הצטרפות :הקיצונית ההצעה

 מפ״ם, עם ואפילו מפא״י, עם הקיימת,
 הסתדרווז־העובדים ראש שוסטק׳ אליעזר

 כש" בלהט. זו לדעה הצטרף הלאומית,
אלך ״אני : קרא דבריו, את בגין פסל

 האם שלך׳ דרכך תיכשל אם אולם אחריך.
 ?״ מציע שאני בדרך אותנו תוביל

 דרכי, תיכשל ״אם :בגין של תשובתו
״המנהיג תהיה אתה ! אחריך אני אלך ! 

 בכנסת התנועה של ביותר המבריק האיש
 שלדעת האדם באדר, יוחנן כלל. דיבר לא

אך שתק. חרות, של הראשון השר יהיה רבים

החרות תנועת יו״ר
51%

 גבולות הרחבת — העיקרית תביעתה ואילו
 מגינוסר רבים, לחוגים משותפת — הארץ

שדה־בוקר. ועד

חם־ ״כפור
 מנהיגותו על בועידה עירער לא איש

 של הפוליטית דרכו אולם *. בגין מנחם של
ברור. לרוב זכתה לא בגין

 שחרות היא בגין של היסודית הנחתו
 כחוף. עם קואליציה לשום לעולם תכנס לא

 שתקבל אחרי לבדה העם את תנהיג אחרים׳
 תה'ה אז עד בבחירות. 51% של רוב

 זה• רוב להשיג העיקרית מטרתה
 :מימין בא זו הנחה על הראשון העירעור

 בחיבוק־ תשב לא התנועה כי דרשו רבים
 מפא״י, נגד אזרחי מרי שדרשו היו ידיים.
 כלפי מחתרתית פעולה בחשבון לקחו אחרים

 גם אלה פעולות־הפרישה. בנוסח חוץ,
 מלחמתה על חריפה ביקורת מתחו אלה

 הרוה של מעטת״הפעולות אך רבת״המלים
 עם המעשית והשלמתה — השילומים נגד

 הניער את נגדם שהקימה אחרי השילומים
ב מנהיגם דרך נגד השתמשו הם שלה.
 :עליהם השנוא וייצמן, חיים של ישן פסוק

חם.״ ״כפור

אחרירו־ אלך ״אני
 מכיוון באה לבגין העיקרית ההתנגדות

 זה ובכלל התנועה, מנהיגי שאר כל אחר.
 בנסתר) (או בגלוי דרשו בכנסת׳ חבריה כל

לממשלה. להצטרף לקואליציה׳ להיכנס
 היא חרות כי סברו הקואליציה מצדדי

 שאל נגדה. פועל הזמן כי ירידה׳ בסימן
את שנקבל עד נעשה ״מה :מהם אחד
 יקה זה אם יקרה ומה ? בגין של 51%ה"

 להשמיד הערבים הכנות מאשר זמן יותר
?״ המדינה את

 ד״ר 1 מי עם קואליציה :היתד, השאלה
 ראש״הרביזיוניסטים לשעבר אלטמן׳ אריה

 רק כי האנגלים את לשכנע שניסה בארץ׳
הקומוניזם, נגד תריס תהווה שלו תנועתו

 פרשו התנועה ממנהיגי כמה כי אם *
זה. רקכז על דו?ןא ממנה

מוות

 של קואליציה :הצעתו את ידע אחד כל
 נגד ״אקטיביסטי״ בקו הרוצים הכוחות כל

(ש המפ״מי אלון מיגאל החל — הערבים
 דדך חמה), להערכה בגין מפי גם זכה

 ה" §רלין ליוסף עד המפא״יי לבון פנחס
 נחדד היה אלון שיגאל היתד, הצרה צ״כי.
 לאחד יכול אחד איש רק הרעיון. לעצם

הירדן. אל אותה להוביל זו, קואליציה
 בועידת פופולרי אינו זה שאיש אלא
 התותח את בשעתו, בירך, הוא חרות.

 רועה הוא אלטלינה. א/ק את שהטביע
בן־גוריון. דוד שמו בשדה״בוקר,
ותקציב מהפכה

 המרכז הכרעה. לשום גרמה לא הועידה
 קיל של ברוב נבחר התנועה של החדש
 שבגללו אינסופי, ויכוח של להט תוך אחד,

 את אפילו לתוכו להכניס המרכיבים שכחו
שמיר. פתחיה נציב״בית״ר,

ה דוקא. הועידה אשמת זאת היתד, לא
 שיב החרות שתנועת היא הפשוטה אמת
החו אמיתית, אופוזיציונית תנועה אינה
 כיום היא חרות המשטר. של למהפכה תרת

 של רשמית) לא כי (אם מלאה שותפת
 עם עקרוני ריב לה אין : עצמו זה משטר

ה וקיומה בן־גוריון, דוד של רעיונותיו
 מן מקבלת שהיא הכספים על הוא עיקרי

 דולא־ מיליון כרבע — היהודית הסוכנות
 כספי על לחיות למפלגה קשה לשנה*.
 ולהטיף, — הקיים המשטר של הקרנות
להפלתו. ממש, שעה באותה

ה עם להשלים יצטרך הישראלי האזרח
 ועד ממפ״׳ם המפלגות כל שבין עובדה
ש בעוד דקים, גוונים רק מבדילים חרות
 עקרוני רעיוני מצע על מאוחדות כולן
 כל אין הנוכחית הפוליטית הבמה על אחד.

 השי־ למצע פרט — זה למצע אלטרנטיבה
 בהעתקה מקוריותיו שכל הקיצוני, מאל

אחרות. קומוניסטיות ■מפלגות של מדויקת
 הגיע לא חרות של מיצעד״הנאומים גם

חדשה למטרה

 זעיר-ת" חרות העתון את גם המקיימים *
בימי־חול). 2500( תפוצה




