
 ה־ בשבועות הציף התרגשות של ל ץ
 עיסקה בגלל הארץ מעתוני כמה אחרונים ^

 ב־ מקריאה למדו שעליה נפט, של מסויימת
).953( הזה העולם גליון

 זכיון העניקה ישראל שממשלת מסתבר
 מאד חשוב באזור נפט לחיפוש מאד חשוב

ל במקום זר, מטבע חסרת מקומית, לחברה
ב מצוי הזר שהמטבע זרה לחברה העניקו

 מוזרה היתד, פרטית חברה אותה בשפע• ידיה
אגו של מצרור מורכבת היתד, היא :למדי
מוסכם. מפתח לפי שהתאגדו מפלגתיות דות

 ישראל ממשלת :אחרות כמלים
 שטרם שלה, הנפט אוצר את מסרה

המפ בין לחלוקה בשלל נתגלה,
 הרכה שוות שהמניות מאחר לגות.
ש הרי עבורן, ששולם ממה יותר

מ הממשלה מן קיבלו המפלגות
יקרה. תנה

 הם עתונים. לאותם נראתה לא זו עיסקה
 חוצבי־להבות ראשיים מאמרים חמס. צעקו

הנכבדים. העתונאים כל על־ידי נכתבו
 לגבי לא מסויים. לתמהון מקום יש וכאן

 כלל מתמיהה אינה זו — עצמה העיסקה
 ואנשי העתונאים לגבי אלא להיפך. ועיקר.
התרג אם שהרי נגדה. שהתקוממו הציבור
 היכן יודעים הם שאין משמע אמיתית, שותם

 עובדות את להם להסביר צורך יש חיים. הם
 כלהלן, זאת לעשות נשתדל היסודיות. החיים
לרגשותיהם. להכאיב מבלי
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 על־ידי ״העם, שולט בהן ארצות שנן *
 •מד ע אינו דבר שום העם״. למען העם, 7

ב מצביע האזרח המדינה. לבין האזרח בין
 תמורת בצבא. ומשרת מסים משלם בחירות,

 רכושו, ועל חייו על המדינה מגינה זאת
ה את ומענישה מבחוץ אויבים מול עומדת

דמוקרטיה. קוראים לזה בבית. פושעים
ישראל. במדינת כיום הקיים המשטר זה לא
 על מבוססת אינה זו מדינה בי

ה לבין האזרח בין ישירים יחסים
 הוא הזכויות בעל האזרח שלטון.

ה חבר־מפלגה. לבל ומעל בל קודם
 אזרחים, של ארגון אינה מדינה

מפלגות. של ארגון אלא
 דעה בעלי של אגודות אינן אלה מפלגות

 למען בצוותא להיאבק כדי המתארגנים שווה,
 הרבה הן בחירות. של בדרן דעותיהן הגשמת

 לשום דומות הן אין כן על מזה. יותר
ב אין גם כן על בעולם. אחרות מפלגות

 בארץ. הקיים לזה הדומה משטר כולו עולם
 אפשר א־לם תקדים. ואין שם אין זה למשטר
 הדומה בהיסטוריה אחד משטר לפחות למצוא

הוגנת. השוואה לאפשר כדי מפסקת במידה לו
הפיאודלי. למשטר דומה בארץ המשטר
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 אחרי בשעתו, קם, הפיאודלי משטר ך*

 רומא במדינה. השלטון שהתמוטט \ 1
 עמד הבודד החופשי האדם התפרקה. הגדולה

 שוב המדינה החיים. אימות מול חסר־אונים
 הוא החיוניים. שרותיה את לו סיפקה לא

לתחליף. זקוק היה
 כדמותו התחליף את מצא הוא

 ביותר. הקרוב החזק האדון של
 על הבעלות את לאדון מסר הוא

 לשרות*. עצמו את ושיעבד רבושו
 את האדון לו נתן זאת תמורת
עליו. להגן והתחייב חסותו

 בתנאים החדש המשטר קם בארץ־ישראל
 השלטון קיימת. היתד, לא המדינה דומים•
ל סיפק שלא ועוין, זר שלטון היה הקיים
 לרמת המתאימים הצרכים את העברי ציבור

 זקוק היה הבודד העברי האדם התפתחותו.
שרותיו. את לו שיספק לגוף להגנה,
 סיפקה המפלגה במפלגה. נמצא זה גוף

 עבודתו. לתנאי ודאגה העבודה מקום את לו
 לרכושו. ובטחון לילדיו חינוך סיפקה היא

ארגוני העבודה, לשכת העובדים, הסתדרויות

 ומילאו למפלגות כפופות היו אלה כל ההגנה,
רצונן. את

¥ * *
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 לידיה תיטול כאילו נדמה היה חדשים ^
ש אלא המפלגות. של סמכויותיו•,שלטון את

 באה לא המדינה אופטית• טעית זאת היתר,
 צורה רק נתנה אלא המפלגות, שלטון במקום
זה. לשלטון חדשה

 של פדרציה למעין הפכה המדינה
המפ וריכוניות. חופשיות מפלגות

המדי בלפי האזרח את ייצגה לגה
האזרח. בלפי המדינה ואת נה,

 מלך. קיים היה הפיאודלית בחברה גם
שלט הוא במישרין. שלט לא זה מלך אולם

בו. שבחרו הפיאודלים, באמצעות
 הוא אולם ולחיילים. לכסף זקוק היה המלך

 מן ההכנסה מם את לגבות מסוגל היה לא
 את חילק זאת תחת לצבא• לגייסו או האירה,

 כל את להם ומסר הפיאודלים בין ארצו
 המחוז את קיבל הפיאודל השלטון. סמכויות

 והיה ״פיאודום״) : (ברומאית בהענקה, שלו
 הפיאודל שילם זאת תמורת היחיד. השליט בו
מל בעתות וסיפק המחוז בשביל המסים את

ו מזויינים, חיילים של קבועה כמות חמה
עליהם. פיקד

 אל נציגיו את לשלוח אסור היה למלך
 את שגבה הוא הפיאודל הפיאודל. של מחוזו

 ומי ישלם מי שהחליט הוא במחוז. המסים
 לזה היה לא המשלם. ישלם וכמה ישלם, לא
ל שילם עצמו שהוא התשלום עם קשר כל

מלך.
 הישראלית המפלגה של מעמדה

 הפי־ של זכויות לה יש יותר. טוב
 חובר לא אך הביניים, מימי אודל
 מחבריה. מסיה את גובה היא תיו.
 מפני חיסון להם נותנת גם היא

 חכר-מפלגה המדינה. התערבות
 יבול מתאימה, עמדה בעל נאמן,

לא שהמדינה לגמרי בטוח להיות

הנד מס-ההבנסה את ממנו תגבה
אחר. מאדם רש
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 ה- המפלגה דומה השיפוט כתחום ם ך•
 הביניים. ימי של לפיאודל בדיוק ישראלית ^

 לחדור המלך לשליחי אטור שהיד, מאחר
 ממנה עצמו הפיאודל היה הפיאודל, לשטח

בהד סילק שלו בית־המשפט השופטים• את
המדינה. של בית־המשפט את רגה

 של ״פנימיים״ כתי-משפט מאות
 וההכרות האגודות ושל המפלגות,
 הפרט את שופטות להן, המסונפות

 המדינה. חוק מפני עליו ומגינות
 זה ״פנימי״ שיפוט עכר כהדרגה

פלי לענינים אזרחיים מסבסוכים
ה את עתה ובולל מובהקים, ליים

 הגדולות השחיתות בפרשות דיון
רכים. מיליונים המקיפות כיותר,
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 בין אחד פיאודל רק עמד תמיד א ך*
קרו לעתים המדינה. לבין הפשוט האדם /

פיאו של שלמה שרשרת קיימת היתד, בות
השני. גבי על אחד דלים,

 מסויים. לפיאודל המחוז את העניק המלך
 בין מחוזו את לחלק רשאי היה הלה אולם
 וגם לו, משועבדים שהיו פיאודלים כמה

 האבר אזורם. את לחלק הזכות היתר, לאלה
 משועבד שהיד, לאביר, משועבד היה הפשוט
לדוכס. משועבד שהיה לרוזן,

 מחולקת המפלגה דומה. מצב קיים בארץ
הרי מהם אחד שלכל גופים, וכמה לכמה
כל מוסדות — משלו מסויים בשטח בונות
מ שליטים סולל־בונה, כמו ריבוניים כליים

 חברות ח־שי, אבא כמו ריבוניים קומיים
 בעלי־ חברי־מפלגה של ריבוניות פרטיות

 נחלאות■ כמו אחוזות וותק,
 בימי גם שלו. בשטח שולט כזה גוף כל

 (״פי־ הענקה פיאודל לכל ניתנה לא הביניים
ש פיאודלים היו דווקא. אדמה של אודום״)

או מכס, לגבות הזכות את בהענקה קיבלו

 או מסויימת, ציבורית משרה על הזכות את
טחנה. או תעשייתי מפעל להפעיל הזכות את

 המפלגה הארץ. לגבי נבון זה כל
 ד־ או לגוף־משנה להעניק יבולה

ל הזכות את בודד חכר-מפלגה
עבו עכור שבר המדינה מן גבות

 על הזכות את עבד, שלא דה
 כל עם (יחד ציבורית עמדת-מפתח

 כוזבים, מיברזיס משוחד, ההכנסות
 בעסקים והשתתפות תיווך דמי

 משרה), לאותה הכפופים פרטיים
 קרן־ לעצמו להקים הזכות את

 אוצרות על הזכות את ראש-העיר,
 אחרת. זבות בל או נפט,
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 הפיאודליזם, נבע מארכם, תורת פי ^
 על השליטה מן אחר, משטר כל כמו /

הייצור. אמצעי
 בעיקרו מב.-םס המקומי המשק אין בישראל

 הכנסות על אלא מקומיים, אמצעי־ייצור על
 מחוץ־ הבאים וד,שילומים המענקים המגביות,

המפלג שהפיא־דליזם הוא טבעי כן על לארץ.
אמצעי־השנור. על שליטה על בוסס תי

 הישראלי לפיאודליזם הבסיס
 המאוחדת היהודית המגבית הוא

 מדי משלמת זו מגבית כאמריקה.
 לכל. אדירות הענקות בשנה שנה

 ועד מחרות ישראלית, מפלגה
 המפלגה מטילה זה בכסף מפ״ם.

כצו קונה חבריה, על מרותה את
כ קולותיהם את אחרת או זו רה
נאמנו את ומבטיחה בחירות ימי
 רשת כעזרת השנה. ימות ככל תם

 עתונים, שיכון, חברות של ענפה
ואחרים. כלכליים מוסדות

 פועלי מפלגת פא״י, מקבלת למשל, כך,
ל דולאר אלף 80 של סכום אגודת־ישראל,

 של זעיר קומץ לעצמו מבטיח זה בכסף שנה.
 הכרוך כל עם ״מפלגה״ של מעמד עסקנים

 כלכליות חברות בכנסת, כסאות כולל בזה,
 ופו- אגודת־ישראל יומיים. ועתונים ענפות

 עתו־ שלושה יחד מוציאות עלי־אגודת־ישראל
 ושערים. הקול המודיע, : יומיים נים
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 מ־ מאבק ישנו פיאודלית חברה כל ^

מש פיאודל כל הפיאודלים. בין תמיד *2
 את ולצמצם שלו ההענקה את להגדיל תדל
מתחריו. כוח

מפ ״מלחמת זו תופעה נקראת בישראל
ה בדיוני ביטויה את מוצאת והיא לגות״,
 אופוזי- ובכינון קואליציות בהרכבת כנסת,
מ פיו על המפתח נקבע זו בצורה ציות.

 הכנסות את ביניהן הש־נות המפלגות חלקות
 על־ידי הן והשילומים, המענקים המגביות,

 רשיונות־ חלוקת על־ידי והן ישירות הענקות
המסו לחברות המטבע־הזר והקצבות ייבוא
להן. נפות

 היו הפיאודלים שכל מאליו מובן
 אחת: מכרעת כנקודה מאוחדים

הפיאו המשטר את לקיים שכדאי
ה המפלגות בל מאוחדות בך דלי.

 השמאל, ועד הימין מן ישראליות,
 כהחלטה באופוזיציה, בקואליציה

 הקיים המשטר את לקיים הנחושה
 ימעל עומדת זו החלטה מה. ויהי
השלל. חלוקת על המאבקים לבל

ב הפיאודלי המשטר כי מלמד ההיסטוריון
האינ בין הסתירה כאשר התמוטט אירופה
 של צרכי־החיים לבין הפיאודלים של טרסים
ה המהפכה לבלי־נשוא. עד החריפה העמים

 זה האחרונים. שרידיו את סילקה צרפתית
שנה. 167 לפני היה

 ■לנבא עדיין מסוגל אינו היסטוריון שום
 ויפנה בארץ, הפיאודלי המשטר יתמוטט מתי
 ו־ אמיתית דומוקראטית למדינה מקומו את

 יזרום א: שעד להניח יש אמיתיות. למפלגות
 לתוך ישר בחלץ, מאדמת־האומה רב נפט
הישראליים. הפיאודלים כיסי


