
מפלגה: לכל ברור מיבחן זהו כן, כי הנה
תצט• שלא כדורות תתחייכ״נא

 תהווה כה לקואליציה אלא רף
מיעוט. מפא״י

 קולו לקבלת תנאי זו הת,וייבות נא תהא
המדינה. לגורל החרד האזרח של

מלי לא סיסמה, לא התחייכות.
 אלא - סתמית הודעה לא צה,

לש משתמעת שאינה התחייכות
פנים. תי

★ ★ ★
 כל תעמוד זה, מכריע מיכחן צד ך■

ה ג ל פ מ ל בבחירות נוסף מיבחן בפני ל
■החמישית. כנסת

 — הנוכחית הכנסת חברי מחצית לפחות
לחלוטין. בה מיותרים

אישיות, לא — בה לתרום מה להם אין
כלשהי. מומחיות לא מחשבתי, כושר לא

 — המפלגה הוותק, זולת מאומה להם אין
 של אינסופיות בישיבות לשבת והכשרון

משיעמום. למות מבלי מפלגתיות, ועדות
 פניהם את מלראות עייף הציכור

זה. כמקום
 אפסותה על חזק אור הטילה פרשת־לבון

 מאבקי הנוכחי. האישי בהרכבה הכנסת של
 הכנסת, בלי לכנסת, מחוץ נוהלו הפרשה
 גם פרשה אותה הכנסת. למרות — ולעתים
 של קיומה חשובה כמה עד מחדש הבליטה

 האנטי־ הסכנות מול לעמוד כדי חזקה, כנסת
 לגנב, קוראת הפירצה במדינה. דמוקראטיות

לדיקטטור. קורא בכנסת הריק והחלל
המפלגות: לכל השני המיבחן איפוא, זהו,

חדשות. פנים לנו הכו
 מעצבי־מח־ הוגי־דעות, אישים, לנו הבו
לוחמים. מומחים, שבה,

 תהיה החמישית הכנסת כי דורשים איננו
 כי נדרוש לא גם גאונים. 120מ־ מורכבת

 דורשים אנו אולם מבריקים. יהיו חבריה כל
 וברמה המחשבתית באיכות מהותי שינוי

החשו הוזיכוחים כי דורשים אנו האישית.
 ולא בכנסת, יישמעו המדינה עתיד על בים

המעור האישים, כי דורשים אנו לה. מחוצה
 משקלם בזכות הציבור תשומת־לב את רים

 יחליפו ותכונותיהם, כשרונותיהם הסגולי,
ההופ ■האפורים, העסקנים מן חלק לפחות

 למחסן־גרוטאות בכנסת נרחבים שטחים כים
י ז מכובד.

ל גם קל אפסים, של כאסיפה
כ שלטון־יחיד. להקים קטן איש

 של ארוכה שורה הבולל פרלמנט
 כעלי־י ומנהיגים נמרצים אישים
 כל, של סיכוייו ממילא יקטנו רמה,
 למנהיג־עליון, עצמו להפיד פרט

 של החשוכות הפונקציות אחת זו
 דמוקראטית. כהכרה פרלמנט

★ ★ ★  ברגע האופפת המוזרה, פסימיות ך*
 אינה המפלגות, כל מרכזי את זה י ן

מוצדקת. בלתי היא אין גם מקרית.
 כי בטוחים העסקנים היו חודש לפני עוד
ל ״חייבת״ שמפא״י — ההפקר מן ייהנו

 ובר, לבון פרשות בגלל מנדאטים 10 הפסיד
ה יתחלקו כיצד היא היחידה השאלה וכי

 לא לכן האחרות. ׳המפלגות בין מנדאטים
 היה די להתאמץ. צורך כל לדעתם, היה,

 ושאר הזה העולם מן סיסמות כמה לגנוב
 בפרשת־ דעת־הקהל את שהנהיגו הגורמים

לבון.
 תסיסה אין מפלגה שבשום היתד, התוצאה

 מפא״י עצמה. למפא״י פרט — אמיתית
בנסי בצעים מ יוזמת מפא״י יוזמה, מגלה

ואזר,מודד,מלחמה: בן־גוריון עת
האח המפלגות •ישכילו לא אם
 לידיהן היוזמה את ליטול רות

 על רצונן את לכ7כאומ ולכפות
 ני■ בי לדעת יוובחו - הכחירות

 מוקדמים היו שלהן חושי־הנצחון
מרי.

 באדישות אייכמן אדולף אשם ■*אמנם
 לכנסת הבחירות את האופפת !הכללית, (

החמישית?
 ואין — כך טוענים המפלגות מזכירי

המפ החליטו כאשר אולם יותר. נוח אליבי
ערי ועל ■הנוכחית, הכנסת פיזור על לגות

 משפט כי ידעו הרי חדשות, בחירות כת
 הצביעו זאת בכל להיפתח. עומד אייכמן

ה ההתעוררות כי קיוו הן שהצביעו. כפי
ב להתקיים תוכל אייכמן משפט של גדולה

פרשת־לבון. של הגדולה ההתעוררות צד
 העסקנים כל בוכים עתה ואילו

 רוצה אינו שאיש אדיש, הקהל כי
המפלגות. ועל הכחירות על לשמוע

קרה? מה
 למפלגה אף אין כאילו נדמה מאד: פשוט

 אינה המפלגות מן אחת אף להגיד. מה אחת
פולי לשפה פרשת־לבון את לתרגם יודעת

להש מסוגלת אינה אחת אף מעשית. טית
 שיעורר ברור, אתגר הזירה תוך אל ליך

אמיתית. התלהבות
 הוא אייכמן. משפט עם להתחרות קל לא

מש בעל בעיות ממש, של בעיות מעורר
 גם אלא העבר, לגבי רק לא עמוקה, מעות
 זו, עמוקה חודיה של בצדה העתיד. לגבי

 להתקיים יכול ישראל, אזרחי על העוברת
גדו בעיות סביב אמיתי, פוליטי מאבק רק

 לסיס־ קיום אין כזה ברגע וממשיות. לות
נבו למליצות ריקות, למלים שדופות, מות
בות.

 יעמדו שוב זה, מצב יימשך אם
בפ הבחירות ביום כוחרים המוני

מהצ להימנע העגומה הברירה ני
 למפלגה קולם את לתת או בעה

ואי־רצון. זילזול כהם המעוררת
 הישראלית. בדמוקראטיה יתנקם כזה מצב
 לשגשג יכול אינו אמיתי דמוקראטי משטר
 בעד ״אין כי מאמינים בוחרים המוני כאשר

ה כל למזכירי כדאי כן על להצביע!״ מי
 ובתוכי במעשיהם מחדש להרהר מפלגות
 הקרובים. השבועות לקראת ניותיהם

★ ★ ★
ת רו חי ב  אינן החמישית לכנסת ל

ת דו מ עו הלאו החיים בעיות כל לדיון ^
ה במובן כלליות״ ״בחירות הן אין מיים.

 אצלנו הנערך הסוג מן המושג, של מקובל
שנים. לארבע אחת

מש פרי מיוחדות, בחירות אלה
תכ על מעיד שמקורן מיוחד, בר

 אד-הוק להחליט נועדו הן ליתן.
שנתעוררה. מסויימת בעייה על

 פרשת של ישירה תוצאה הן אלה בחירות
 תחת הקואליציה את פירקו המפלגות לבון.
 כי השתכנעה זו כאשר דעת־הקהל, לחץ

על מאיימות ביותר חמורות פנימיות סכנות
הישראלית. הדמוקראטיה

ה השתלשלות לכל שוב כאן ניכנס לא
 לפרשת עסק־הביש, לפרשת — מאורעות
 במערכת־הבטחון, ועדויות־השקר הזיופים
 של והדחתו בן־גוריון דויד של הסחיטה

לבון. פנחס
 דעת־ את עדיין שיכנעו לא אלה מאורעות

בשי במהפכה, צורך שיש ■הכללית הקהל
 ד,ש־ של מוחלטת בהחלפה הערכים, כל נוי

 מיבנה של מדיניות־החוץ, של קפת־העולם,
מהפ אלטרנטיבה החברה. סידרי ושל המשק
להב או, מק״י בנוסח למשל — כזאת כנית
 כעת עומדת אינה — השמית הפעולה דיל,
דעת־הרוב. של יומה סדר על

 סכנות של שורה עומדת סדר־היום על
ה לפי הישראלית, לדמוקראטיה מוחשיות

הבא: סדר
 דויד שר שלטון־יחיד סכנת •

מפ את להפוך שהצליח אחרי כן״גוריון,
אישית; לו הכפופה לפלוגת־סער לגתו
 קכד של ההשתלטות סכנת •
 וקלגסיו חניכיו שהם נערי״החצר, צת
 בקלות־ עליו העולים אך בן־גוריון, של

וב־ בהרפתקנותם בחוסר־אחריותם, דעתם,

חופשית. חברה של בערכי־היסוד זילזולם
 כן- של כשלטון־יחיד שרוצה מי

 ומי נערי־חצרו, של ו/או גוריון
ב יצביע - עמו להשלים שמובן

ש מי מפא״י. כעד אלה בחירות
 כעד להצביע ירצה - לכן מתנגד
 חד-מש- בצורה שתתחייב רשימה

 וש־ אלה, כסכנות להילחם מעית
 וברורה מעשית דרך על תצביע
 זו. התחייבותה למילוי

★ ★ ★  הודיעה פרשת־לבון, משבר שיא ^
ם ״ פ מ  בראשות בממשלה תשתתף שלא ^

בקו נקטו המפלגות שאר בן־גוריון. דויד

השונות בקואליציות שותפיה ■היו מי חשוב
 הדתיים. או הציונים־הכלליים, או מפ״ם, —

 בממשלה כי מאומה. קבע לא שותף שום
 למפא״י, שרים של מוחלט רוב יש בה

 מחזיקה לבדה ומפא״י קובעת, לבדה מפא״י
ו החוץ הבטחון, ראש־הממשלה, בתיקי

האוצר.
 מפא״י בתכלית. פשוטה היתד, השיטה

 כך ר,קואליציות את להרכיב תמיד דאגה
 מוחלט. רוב בהן היוז שלה שחברי־הכנסת

קולות ברוב ההחלטות נתקבלו בקואליציה
 נתקבלו בכנסת מפא״י. בקולות היינו —

 בקולות היינו — קולות ברוב ההחלטות
הרוב. על מיעוט שלט כך הקואליציה.

עתה, מחפיר. מצב תמיד זה היה

גגגגרגז גברתי ברגחז התגזיבגגז !גר:2ג סיפיד ריבראריב
במגומגם. ומי במפורש מי דומה,

 אולם נכונה. עמדה זאת היתד, בשעתו
 אותה להתוות שאפשר מעשית דרך זאת אין
 בן־ מפלגת כיום היא מפא״י הבחירות. ערב

 מפא״י עם קואליציה שום תיתכן ולא גוריון,
בן־גוריון. בלי

 כךיגור■ ״בלי עתה שאומר מי
מפא״י." אומר-״בלי הריהו יון״,

 בלבו מתגעגע במדינה גדול רוב כי יתכן
ב רואה היה כי יתכן מפא״י. בלי לממשלה

 בהן שנים, ארבע של תקופה יפה עין
אפ זה דבר אך באופוזיציה. מפא״י תישאר

 ״קואליצית של השיטה לפי רק כיום שרי
 המפלגות כל אם רק אחרות: במילים ניר״.

 מראש, יתחייבו חרות, ועד ממק״י האחרות,
 חד־ ,הדדית התחייבות הבחירות, לפני

 בשום נשתתף ״לא ובלתי־חוזרת: משמעית
מפא״י!״ עם קואליציה

 הצעה אין ,1961 של כמציאות
ה מדי. קיצונית היא מעשית. זו

 לדרגה עדיין הגיעו לא מפלגות
 עילאי. עוז־רוח של בזאת

★ ★ ★
 עם ״ממשלה בין גדול הבדל יש ך

 מפא״י״. של ״ממשלה לבין מפא״י״ 4\
להתעכב. כדאי זה הבדל על

 בינון מאז :עצמנו את נרמה אל
 הזה, היום ועד הראשונה, הכנסת
 מפא״י, של ממשלה בארץ קיימת
מפא״י. למען מפא״י, על־ידי
 אחוז 40 אלא מעולם ייצגה שלא מפלגה

 לשליש, עד פעם לא ושירדה האוכלוסיה, מן
ולא כמעט שלה. כבתוך בממשלה עושה

 אישית השתלט שכן־גוריון אחרי
מסו מצב גם זה הרי מפא״י, על
 אחד איש זו, שיטה לפי כי כן.

 ובבל מקרה ככל לכפות מסוגל
הממ על הבלעדי רצונו את מצב

 מיליון שני ועל הכנסת על שלה,
 ישראל. מדינת אזרחי

★ ★ ★
 זהי למצב קץ לשים אפשר יצר
סוף־ עמדו המדינה אזרחי שרוב אחרי

קיי לפרשת־לבון, הודות סכנותיו, על סוף
מכריע. שינוי לחולל מעשית אפשרות מת

 המפלגות מכל לדרוש הבוחר על
כצו הבחירות, לפני שתתחייכנה

 ייכנסו שלא ומוחלטת, ברורה רה
 מפא״י תהווה בה קואליציה לשום

מוחלט. רוב
 להתחייב והדתיים השמאל הליברלים, על
 נפרד הסכם יכרתו שלא רעהו, בפני איש
 כולם יהיו בו הסכם רק אלא מפא״י, עם

 למפא״י הצפוייד, הירידה לאור שותפים.
 שלושת שנציגי ברור הקרובות, בבחירות
החמי בכנסת במספרם יעלו האלה האגפים

 (והקוויזלינגים מפא״י ח״כי מספר על שית
 כזאת קואליציונית בממשלה שלד,). הערביים

להח תוכל לא היא במיעוט. מפא״י תהיה
החשובות. עמדות־הכח כל את בידיד, זיק

 לא כזאת בממשלה ביותר: שחשוב ומה
שות על רצונו את לכפות בן־גוריון יוכל
 ולהקים מיבצע־סיני לבצע יוכל לא הוא פיו.

 לא המשטר גבם. מאחורי אטומיים כורים
 מינימלית מידה בו תובטח אך — יתחלף

פנימית. דמוקראטיה של


