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לפנירגעערבדי

אחרישמונההשעה

אתסיימושכבר

מתיישביםהערבארוחת

שלהאוכלבחדרהדיירים

לעברומביטיםהקיבוץ

מהולהבסקרנותהמסך

כשמהדורותבעצבנות.

המרכזיותהחדשות

השידוראתפותחות

שלהםהתקווההיומי

חבויההייתהשעודזו

עצמהאתמקפלתבלבנסתרבמקום

פנימי.נפשוחשבוןדכדוךשליוםלעוד

וכמוהחדשיםהסקריםעלמכריזיםהקריינים

העבודה.מפלגתעםחסדעושיםאינםאלותמיד

הזקניםאחדצרודבקולקוראטובה""כפויי

אחריומחרהפשיסטי"נהיה"העםבפינהשיושב

שימושעושהשהואתוךהשנייהמהפינהחבר

ישנות.בהגדרות

הישראליתהפוליטיקהאחרישעוקבמי

מרתקתתופעהעללהצביעיודעגווניםהמחליפה

הקיבוצניקיםשללליבםלהביןניתןשבגינה

המדינהאתשהקימהממפלגההממורמרים.

ביותרהגדולותהמהפכותאחתאתועשתה

מפלגתהפכההחדשהבעתהעמיםבתולדות

מדוריכותביעבורנלעגלקוריוזהעבודה

הסאטירה.

עםשוחחנולעומקהתופעהאתלהביןכדי

בעובדותשניגעולפניהמפלגהותיקיועםחוקרים

בחירותמערכתמכליותרדומהכולםשלהמסקנה

לעתידומבחןשעתהןהקרובותהבחירותאחרת

המרוסק.השמאלשל

לשמאלמהמרכז
בשןשורשטיפוללבצעמבקשיםאם

אללעומקעדלרדתישהכואבתהשמאלית

ראשישמנסיםלמהבניגודהציונות.ימיראשית

עלקמהלאעצמההציוניתהתנועהלהציגהשמאל

הרצלהמרכז.אנשיידיעלדווקאאלאהשמאלידי

עולםבתפיסותאחזוהמערבאירופייםוחבריו

סביבוהביטהעיתונאיכשהרצליחסית.ליברליות

משענתםעלמתהלכיםשבעיםאנשיםראההוא

שוקשלישירהתוצאהלמשנהואחדאופרהמערב

בדעות.וגםבכלכלהגםחופשי

הליברליתהפתיחהירייתשנורתהשאחריאלא

הצליחהלאהיאאירופהבמרכזהציונותתנועתשל

מהכלעשוונורדאוהרצלמעשה.לכדילהתרומם

המקובלתהפעילותבמסגרתלעשותיודעיםשהם

העולםרחביבכלפגישותיזמוהםאלו.בשכבות

ראיהמאותהכחלקלשוחדכספיםהוציאוואפילו

אחריםרביםועודהטורקיהסולטןאבלמערבית

מדינה.הביאוולאהכסףאתלקחתהיטבידעו

אתידעובעולםהשמאלתנועותתקופהבאותה

מרקסשלהסוציאליתתורתושלהן.השיאפריחת

ענייםצעיריםשלבליבותיהםחייםרוחהפיחה

והניעההאירופאיתהיבשתמזרחאתשמילאו

הימניתהתנועהנוסדהבמקביללפעולה.אותם

מהצדהציוניהמרכזאתשאתגרהז'בוטינסקישל

אוניברסליים.ימנייםרעיונותהצעתתוךהימני

הציוניתלתנועהנכנסוהשמאל"כשאנשי

וההיסטוריוןהפרשןמתארחיים"בההפיחוהם

שכבותשל"הרעיונותביתאןאליהפוליטי

באלואלואחדיוםלהילחםשעשוייםומעמדות

ממש.שלשליחותשחשהנוערבקרבאשהציתו

והלאומיהיהודיבשיחנמהלוהללוכשהרעיונות

הציוניוהפיצוץשריפהלאבקהפכוכברהםציוני

רחביבכלשבערההאשנמנע.בלתידברהיה

ובניהישיבותבהיכליגםלצערנואחזהאירופה

וגייסוזואחרבזוהוקמונוערתנועותהתורה.

הזו.הגילשכבתמקרבגבוהיםמספריםלשורותיהן

הציוניבשיחשלטושעדייןמיזאת"ובכל

ותלמידיוהרצלהמרכז.אנשיהיואירופהבמרכז

לכולם.ברורהיהוהדברהציונייםבמוסדותשלטו

ברירהנותרההציוניתבתנועההשמאללאנשי

מבליומעשיפעילחלקלקחתרוציםהםאםאחת

עליהםהמרכזאנשיבהתנגדותולילהיוםלהיתקל

והמוזנחת".השוממהישראללארץלעלות

אנשיעלוהעשריםבשנותמסוכן.הימורהיהזה

דיברובאירופהשכולםאדמהחלקתאלהשמאל

אלהיישרבה.לגורהסכימורביםלאאבלעליה

אנשימאותנחתוהערבייםוהפלאחיםהביצותתוך

ותלמידיוכצנלסוןברלשלהשלישיתהעלייה

התנועהשלשעתידהלמרחוקראייהמתוך

שואפת.היאאליובמקוםהציונית

הישראליותהשממהאדמותהצליח.המהלך

נעריכרצונה.בהןשתעשהאדםלידהמתינוכמו

טירוףאחוזיהיוארצהשעלוהשמאלתנועות

בביצותהטביעוכולוואתאוניברסליסוציאלי

הציונייםהמוסדותאתהקימובמקבילובכולרה.

באותןארצהשעלוהימיןאנשיכולם.עלוהשתלטו

המוצריותר.מתוניםהיומפוליןבעיקרשנים

באופןלפחותשקוראזההיוםלנושמוכרהימני

המוצראתמזכירלאבערביםלמלחמהרשמי

היההשמאלדווקאההםבימיםאז.שלהימני

קשבהפרעותעםנמרץצעירנערכליותר.לוחמני

אוטומטיבאופןמתגייסהיהימיםבאותםוריכוז

שהתרחשהאוקטוברמהפכתהשמאל.לשורות

יהודיםהעולמי.השמאלידיעלהוצדקהברוסיה

ארצההביאוזהכלואתהזולרוחהתפתורבים

שלהשוממיםהחולותעלהשמאליתלהשתלטות

המדינהשנותבראשיתמפא"ישלבחירותקמפיין וקרסו.הקימו

הערה




העשרים.שנות

אומנםשהצליחההז'בוטינסקאיתהנכבדות

באנרכיהדגלהלאמהנוערניכרחלקלהלהיב

לאז'בוטינסקיאנשילעולם.הנחילשהשמאל

ובהריסתעסקיםאנשישלישיבותבפיצוציתמכו

יוםיוםשנעשודבריםהיואלובלילות.בנקים

שהיההמהפכניהשמאלידיעללילהלילהאו

הימיןהעולם.צרותלכלהגאולהבאהשהנהבטוח

מונטיפיוריכמונדבניםידיעלנתמכווהמרכז

העולמי.בקפיטליזםתמכוודווקאואחרים

ונשלטהשהוקמהזומנגדהציוניתההסתדרות

נכסיםלאחזקתנחרצותהתנגדההשמאלידיעל

לחסדינזקקווהקיבוציםהמושביםכלפרטיים.

והחזיקהמפעליםעבורםשהקימהההסתדרות

אתהשמאלהקיםבמקבילהיהודיים.החייםאת

שניומצדהערביםנגדלחמהאחדשמצדההגנה

האצ"להבריטי.השלטוןעםפעולהלשתףידעה

בהגהלאחוזהצליחלאאבלאומנםחזקהיההימני

שלהממסדיהגיבויאתשקיבלוההגנהאנשיכמו

ההסתדרות.

למפ"םממפא"י
ופעמיאירופההתערערההזוהזמןבנקודת

שהריחגוריוןבןנשמעו.השנייההעולםמלחמת

ששלטויצמןאתהדיחלהתרחששעומדמהאת

והפךהמרכזימיןכנציגהעולמיתהציוניתבתנועה

בכךהעולמית.הציוניתההסתדרותיו"רלהיות

שדחקהשמאלשלהרשמיתהמהפכההסתיימה

אזעדששלטווהימיןהמרכזגורמיכלאתהחוצה

האירופאית.הציוניתבתנועה

השמאלהשתלטותהמשךאתמתארביתאן

מאירמאירסוןגולדהאזהיוגוריוןבן"יחד

ועודאשכולשקולניקלוישרתשרתוק

השלישיתהעלייהאנשיחזקיםאנשיםחבורת

דורהעובדתהציונותאנשיכצנלסוןברלתלמידי

כלעלוהשתלטוהמהפךאתשהשלימוהחלוצים

מייסדיעצמםאתמצאופתאוםהעולמית.התנועה

והקיםפרשהימיןלתמונה.מחוץהציוניתהתנועה

ציונייםמוסדותעםלאומיתהסתדרותלעצמו

ימין.מוללשמאלהמאבקהפךכךאלטרנטיביים.

לגמרינפלטהמרכזז'בוטינסקי.מולגוריוןבן

שלבעידןשקורהכמובדיוקהציונית.מהמערכת

וכשהואהדרךבתחילתמצליחתמידהמרכזהיום

מהראבלהמוניםאחריוגוררהואמפלגהמקים

ביטוילידיבאשלוהאידאולוגיהחוסרמאוד

הימין".אוהשמאללטובתמתמוססוהואבשטח

כמובןהתחוללוהשמאלתנועותשלכדרכן

מפא"יביןהואשבהםהמרכזירבים.פילוגים

מפלגתלמפ"םישראלארץפועלימפלגת

יותרקיצונייםהיומפ"םאנשימאוחדת.פועלים

תנועתבפלמ"חשלטוהםאבלשמאלמצד

הדעהלאנשיהכבודכלעםההגנה.שלהגרילה

כיצדידעולאשרתומשהגוריוןבןוהרעיון

לקחובמפ"םטבנקיןשלאנשיורובה.להחזיק

הללוהפלוגותאתוהקימולידייםהמושכותאת

והקיבוצים.הגבולותעלאזששמרו

זההואמאוד.ברורהיההשמאליהשלטון

הישראליותהתפיסותאתהתרבותאתשניסח

קוםבימילומר.מההרבההיהלאולימיןהחדשות

בקריאותוהסתפקבכנסתבגיןמנחםישבהמדינה

המחתרותאתפירקגוריוןבןגוריון.בןמולביניים

צבאוהקיםשמאלמצדהפלמ"חאתימיןמצד

השבראוליהיההפלמ"חשלהפירוקישראלי.כלל

להכירסירבוהפלמחניקיםהשמאל.שלהראשון

הואגוריון.בןאתלהרוגאיימוואפילוהזהבפירוק

שלוחזקהכיהנשקובאמצעותנבהלמצדו

מבפנים.אותםלפלגהצליחהפוליטיקה

אכזריהיהלמפ"םמפא"יביןהפילוג

הקיבוציםהיומפ"םאנשיביןכמותו.מאין

שעליהםהיגיוןמעטבלאשטענווהפלמ"חניקים

והשמניםהשבעיםיצליחו"איךבמדינה.לשלוט

לעברםקראובחיתולים"מדינהלנהלאביבמתל

הוכיחואלושובאבלוחבריו.גוריוןבן

שלהשליטהומעדר.מנשקיותרחזקהשפוליטיקה

מוגמרת.עובדההייתהמפא"י

מלחמותהיואלוקדשמבצעתש"חמלחמת

שלההצבאאתובנתהחספסהישראלשבהן

בצבא.ששלטהשמאלשלטוןאתחיזקהובעצם

ביצרונוספיםבתחומיםגםבמלחמות.רקולא

הסכםהיהמהםאחדשלטונם.אתהשמאלאנשי

כמהלךהתבררשלימיםגרמניהעםהשילומים

כלכלית.מקריסהישראלמדינתאתשהציל

שנויענייןהייתההישראליתהדמוקרטיה

לאואישבחירותהתקיימואחדמצדבמחלוקת.

מישנימצדבהן.הדמוקרטיההליךלפסילתטען

המרכזבשליטתאזשהייתהאביבבתלגרשלא

להחזיקנאלץהשבעותהעריםובמרכזידווקא

עבודה.לקבלכדימפא"ישלהאדוםבפנקס

והחלב.הלחםאתלושסיפקהזוהיאההסתדרות

הזוהעובדהרעב.לישוןהלךבמפא"ישבעטמי

אט.אטלחלחללמהפךשגרמההיא

למהפךממשבר
השברנקודתאבלאחדביוםבאלאהשינוי

הגדולהניצחוןלאחרדווקאהיתההשמאלשל

מפא"י.בידישהובלהימיםששתמלחמתשל

והתחזקהגדלהישראלשמדינתלאחראזאו

בעובדתביטחוןלהרגישישראלאזרחיהחלו

מספיקלהםשהותירמההמדינהשלקיומה

תנועתהכלכלי.ובעתידםבמצבםלהרהרזמן

ביתאן והסבריה.קריסה

הערה




אתלראשונהוהדהימהקמההשחוריםהפנתרים

הבאהשלבעדתיות.חברתיותבמחאותישראל

ישראלאזרחיכיפור.יוםבמלחמתהכישלוןהיה

שהזרימהקורה.טובלאשמשהופתאוםהבינו

כבראחורהשניםעשרותקיימתשהייתההטבעית

הסוציאליהשוויון"איפהבשטח.מתקיימתלא

מתנועתאנשים.זעקובשמאל"לנושהבטיחו

שלוחמתלתנועהההסתדרותהפכהעובדים

עשההזמןאותווכלשלה.לכיסודואגתבעובדים

הסיסמהובשיכונים.בפריפריהשטחעבודתבגין

המדינה"אתבנינו"אנחנועשוריםשנישהחזיקה

כעשירהצטיירוהשמאללהתפוררהחלהכבר

ואליטיסטי.מתנשא

אתשהרגישהראשוןהדוראתשהניעהמנוע

הדורבניעבד.לאכברבגולהוההשפלההעוני

כברזהבשלכפיתעםשגדלומפא"ישלהשני

אתשהניעההזוהנקודהאתלמצואהצליחולא

ומוסדות.מדינהולהקיםולפעוללצאתהוריהם

כגמלוניהצטיירהשניהדורהראשוןהדורמול

וחבריובגיןמנחםהצטיירומולווחלש.מגמגם

שבשלטוןהעונגאתהכירולאשעדייןככאלו

השחיתותלניקויתהליכיםלהניעוביכולתם

בצמרת.

סיבותבכמהביתאןתולההשברנקודתאת

אנחנובגיןשללמהפךעדהסיפוראת"כשבוחנים

שגרמונקודותשלושעלהאצבעאתלשיםיכולים

ממעריץשהפךהעםאתאיבדהשמאלא.אותו

שלהשניהדורב.מושבע.לשונאראשיושל

מהכלכלית.וחזקמנהיגותיתחלשהיההשמאל

האידאולוגיהג.בעיניים.האשאתלהםשכיבה

ביטוילידיבאהלאהרשמיתהסוציאליסטית

השמאלזעקשבשמוהשוויוןהמעשה.בעולם

בפועל".התרחשלארבותשנים

עםבגיןהגיעהשמאלשלהכישלונותמול

כלכלהחדשים.חייםוהבטיחשלוהכריזמטיהכוח

ומיגורהעבודהובשוקבדעותליברליותחזקה

שרוןאריקהיהאליושהצטרףמיהעדתי.הקיפוח

עםיחדהקטנה.שלומציוןבמפלגתאזחברשהיה

הימיןאתאיחדוהכללייםוהציוניםהליברלים

איליברליים.חירותגושגח"ל.אחתלמפלגה

הפוליטילמהלךדמיוןקווילמצואשלאאפשר

שלושמאחדתלבןכחולמפלגתימינו.שלהגדול

מלבדאמתימאחדבהכרחביניהןשאיןמפלגות

חלקכמוובדיוקהשלטון.אתלהחליףהרצון

לבצעהאיחודהצליחאזגםהיוםשלמהסקרים

מהשלטון.השמאלאתולהדיחהמהפךאת

אתלגוללביתאןממשיךבהלם"הוכה"השמאל

אותםתפסהזהההיסטורי"הניצחוןהמהפך.קורות

אהרןבןויצחקפנימיותמריבותספוראיןבאמצע

לסמלשהפךהמשפטאתאזאמרהשמאלמראשי

אוהבלאהעם'אםהמנותקהשמאלשלההיכר

פרסשמעוןואילוהעם'אתלהחליףצריךאותנו

חושביםאנשיםמהיודעיםלאכבר'אנחנוהודה

ברחוב'".

לחילופיטובהגיבהלאהמדינהגיסאמאידך

אתהביןהישראלישהמשקעדזמןארךהשלטון.

בתחילתבו.הגלוםוהפוטנציאלהימניההיגיון

כלכלילסחרורהמדינהנכנסההשמוניםשנות

כללאורךממנו.לצאתהצליחהלאטולאטמסוכן

הצליחלאהתשעיםשנותותחילתהשמוניםשנות

הישניםהרעיונותכלחדש.משהולהביאהשמאל

אחרילבדיחהכברהפכוחברתיסוציאליזםשל

בגיןשלהימיןומנגדעצמם.אתהגשימושלא

המהלכיםלאחדשהיהמהמצריםעםשלוםהביא

העםישראל.מדינתשלוהחשוביםההיסטוריים

לבגין.הריע

מספיקעשהלאשבגיןטועןהימיןהיוםעד

ארוכה.לתקופההימיןשלטוןאתלבססכדי

כאןשפרסמנובראיוןבדברים.ישצדקמעטלא

ההיסטוריהאתגוללהואתדמורארזעםבעבר

באקדמיההשמאלמעוזימולבגיןשלהנחשלת

לזכורחשובזאתעםיחדאךובמשפט.בתקשורת

ללאשולטהימיןקצרותלתקופותמלבדשמאז

עוררין.

לסיסמהמסיסמה
הםשאםבשמאלהבינוהתשעיםשנותבתחילת

המלאיאתלחדשחייביםהםלנצחלחזוררוצים

הסוציאליהסיפורבמקוםשלהם.הרקובבמצע

עםהשלוםחדשסיפורנכנסרעהריחשכבר

הפךה'כיבוש'עלשפיקדשמאלאותוהפלסטינים.

להחזירהיחידההדרךהייתהזוהשלום.דגללנושא

דיברלאאישאזעדלעם.השמאליהשיחאת

ערפאתשלוכניסתואש"ףהקמתאבלהזו.בשפה

הישראליתהפוליטיקהאתהובילהלתמונה

הפלסטינים.מולמחודשתלחשיבה

בידלשלוטהזמןכלשהמשיכוהשמאל"אנשי

לעםהביאומשפחתיתבירושהכמובצבארמה

טיהרשכבר"רביןביתאן.מסבירחדשה"בשורה

הצליחהקודםבסבבשספגמהמהלומותשמואת

דגלאתוהריםהפנימיבפריימריזפרסאתלנצח

אתטעםלאעודהישראליהציבורלגבהים.השלום

הימיןשניכשמצדעקריםשלוםמהסכמיהאכזבה

בדיוקלהיחלץ.מצליחולאהלבנוניבבוץמתבוסס

המאהתחילתשלהסוציאליסטיהרעיוןכמו

גאולתמשיח.פעמיהשמאלהבטיחעכשיוגם

החלהחדשהרוחשוויון.גאולתבמקוםשלום

השטחהחלודה.השמאליתבפוליטיקהמפעמת

רביןהשמאל.עלסמכוהישראליםלחיים.התעורר

עםיחדבפניםלכולםשהתפוצץהסכםעלחתם

קמפייןשעשהונתניהונרצחרביןהאוטובוסים.

אתוהחזירהשמאלאתשובהדיחמפרסיותרטוב

לשלטון.הימין

בפתקזאתעשהלראשונהאזשנבחר"ביבי

לאמיאוס.מחמתמוקצההיהעדייןהימיןנפרד.

בארץהימיןאנשיכלהואשמושבורביןרצחרק

האמינואנשיםנגוזה.לאעדייןהתקווהגםובעולם

לברהופךהיההשלוםחיהיהרביןרקשאם

הימניתבנטייהאזהתביישהש"סאפילוקיימא.

שמאלולאימין'לאהסיסמהתחתלבחירותורצה

להדיחהצליחברקואכןלשאול'.תורהגדולירק

אבללשלטון.השמאלחזרוחציולשנהנתניהואת

הגוססת.התנועהשלהאחרונההנשימההייתהזו

גוריוןבןדוד למעשה.מיוזמה

הערה




נכשללכךמעבראבלמלבנוןאומנםיצאברק

השלום.השמאלשלהחדשהרעיוןביישום

אבללימיןהשלטוןאתהחזירשרון"אריק

אמוןהיהלאכברלהתנתקות.ישראלאתהוביל

השנייההאינתיפאדהתוצאותהשני.מהצדבפרטנר

חדשמושגהמציאשרוןלדבר.מיעםשאיןלימדו

כמובדיוקשלההתוצאותגםצדדית.חדנסיגהשל

שהתוצאותעדאבללבוא.איחרולאאוסלושל

שרוןתקדים.חסרלשפלהגיעהימיןהתבררו

שהחליףאולמרטאבללמשכבאומנםנפלעצמו

גושואתביבישלהימיןאתלהדיחהצליחאותו

כולו.הימין

לעומקהסיפוראתלמדבצדשישב"נתניהו

שהשמאליתכןלאלהשתנות.חייבשמשהווהבין

אתימציאאבלזהאחרבזהכישלונותיוכיח

לחוללשהדרךהביןביבימחדש.פעםכלעצמו

החזיתות.בכלמלחמהבאמצעותהיאאמתישינוי

מחאתאתהוציאהיום''ישראלאתהקיםהוא

לבנוןומלחמתאולמרטנגדהמילואימניקים

בבחירותמהותי.שינוילבצעוהצליחהשנייה

לתוצאהלהגיעהצליחלאאומנםנתניהוהבאות

יותראחדמנדטקיבלווקדימהולבניגבוהההכי

ניצלונתניהויותרגדולהיההימיןגושאבלממנו

מהנשיאהמנדטאתקיבלהיטבהסיטואציהאת

עשור.לאחרלשלטוןוחזר

השלוםשלשהאידאולוגיהמביןהשמאלמאז

שנהלעשריםלתמונהקצתאותושהחזירה

חדש.משהולהמציאעליועובדת.ממשלאכבר

שלבסגנוןחברתיותלמחאותחוזריםפתאום

שלוהשלטוןאתאזשהפילוהשחוריםהפנתרים

יוצאתתשע"אקיץשלהחברתיתהמחאהעצמו.

ונכדמפ"איניקעסקןשלבנוהרצוגבוז'ילדרך.

מפלגהשלמנהיגעצמואתמוצאהרצוגהרבשל

אחדאףמענייןלאשלוםדרך.להשאיןשמאלית

כברוהסוציאליזםלזהמאמיןבאמתלאאישכי

מביניםואנשיוהואבאדמה.עמוקעמוקקבור

באמצעותהיאלשלטוןלחזורהיחידהשהדרך

לאשמעולםנושאמחייהיוקרעלחברתימאבק

אבלמצליחזהלרגעיםישראל.אזרחיאתהעסיק

הקרבלפניעומקתהליךשעשהנתניהוממש.לא

אחרהואהסיפורבעיתון.מחזיקכברשלוהשני

במהלכיםשימושחדשנשקמביאהואלגמרי.

המחייה'יוקרעלצועקים'אתםכנגדם.היריבשל

מעולה.הביטחון'משמעהממוצעהימניאומר

חשבוןתעשועכשיוהימין.ביטחוןהביאומי

החייםאוהמחייהמעדיפיםאתםנפש

עצמם'.

מחליףהשמאלבחירותמערכתכלהיוםעד

שחיתותזהעכשיוחברתיתמחאהזופעםדגלים.

המושגאתשהמציאשמאלאותושלטונית.

עדזועקמדינהבאמצעותהוהקיםשחיתות

שישממהיותרושמפניות.סיגריםעלהשמיים

פוליטיתמצוקהכאןישהשחיתותנגדזעקהכאן

חמורה.

השמאלהביאהקודמתהבחירות"במערכת

לוחם"'הימיןביתאןהדמוקרטי"הדגל

עבד.לאזהאבלהסיסמה.היתהבדמוקרטיה'

שדמוקרטיההביןוההיפךזהאתקנההעם

האםפרלמנטרי.דמוקרטיבשלטוןדווקאנמצאת

השלטוניתהשחיתותהשמאלהחדשהדגל

הקודמיםמהדגליםיותרמוצלחתלתוצאהיביא

התשובהאתלקבלכדיניסןלה'להמתיןנצטרך

מכןלאחרגםוכנראהאזהמרתקת.לשאלה

שבאהמסוכנתתופעהעםלהתמודדנצטרך

התופעהוזוהציוניהשמאלקריסתבעקבות

שנוצרהוואקוםהרדיקלי.השמאלשלהחדשה

בדעותלאחוזרביםצעיריםהובילשמאלבצד

תנועותבמדינה.לבגידהנחשבושבעברמופרכות

מפלגותאלחלחלוואחרותשתיקהשובריםכמו

המצבנוצרכךמרוכך.ציוניבשמאלדגלושבעבר

שלסניףכמוהיוםנראיתמרצכמושמפלגה

פת"ח".

הערה



