
תצפית
לוי והדתיים. המערך יעמדו הבאה הקואליציה כמרכז *

שתוזיח לוודאי קרוב על־ידם. הנדרש השבת, חוק את לדתיים יעניק אשבול
 של הדראקוני חוק־הכפייה לבין אלון יגאל של החמור הנוסח בין פשרה זאת
ורהפנזיג. זרח

 הליבראלים־ כמעט־אוטומאטי כאופן יצטרפו זו לקואליציה
 מספיק. רוב ?ה שיעניק דכר העצמאיים,

לה יציע למעשה כיותר. עדין כמצב מפ״ם את יעמיד הדכר
 ולשאר דתית לכפייה הסכמה תון תנאי, כל בלי לקואליציה להצטרף אשכול

 לקואליציה הצטרפותה כי כן, על להתמקח תוכל לא מפ״ם המערן. תוכניות
להצטרף לה קשה יחיה זאת לעומת רוב. לזו להעניק כדי דרושה ווהיה לא

הכוח למען בהצבעה ביטוי שמצאה בשורותיה, התסיסה נוכח כאלה, בתנאים

החדש.

במדינה

הבחירות
□ מקצוענים חובבי ו

העם
ח ק ל ה

?1965 בבחירות נוצח מי
העמדת־הפניס. נוצחה האשליות. נוצחו
 פני את לשנות שאפשר האשליה נוצחה
 מאמצים, בלי תרופות־אליל, על־ידי המדינה

זעזועים. בלי
 נוצחק לכן תמורה. כלי תמורה

 מיבצע־ כולו היה רפ״י של התימרון רפ״י.
 גבול את שעבר העמדת־פנים, של ראווה

למגוחך. והתקרב ההתחכמות
 15 במשך בארץ ששלטה קבוצת־שליטים

 באחריות הנושאת כמעט־מוחלט, שלטון שנה
הופי בארץ, עתה שקורה מה לכל ישירה

 פיטפטה היא ה״תמורה*. בשם לפתע עה
 עצמה את להציג ניסתה מודרניזציה, על

כש — אדמות עלי ביותר המודרני כדבר
 אידיאולוגיה ובפיה 79 בן מנהיג בראשה

המאה. מראשית
לתהומות צלל הוא נכשל. לא זה תימרון

 חדשים כוחות יצירת וכי יחסי־הכוחות,
אוטופיה. בגדר אינה שוב

 זו שדרך בעליל מוכיחים הנצחון ממדי
 דרושים יהיו קצרה. ולא קלה, תהיה לא

 כדי וממושכים רצופים עצומים, מאמצים
 פוליטי כוח של לבסיס זה הישג להפוך
 על הקיים המישטר עם שיתמודד גדול,

 עתה, ברורה הדרך אולם במדינה. השלטון
נתון. והכיוזן

 זו בעובדה שדה־מוקשים. כמקום
 לולא הישראלית. לדמוקראטיה ברכה טמונה
 החדש, הכוח — הצליח ולולא — הופיע

 ייאוש של ליום הופך זה רביעי יום היה
הרד,־*כנה.

 מוכרח שוחר־שינוי אדם כל היה אז כי
 שהמישטר המסקנה, את זד, ביום להסיק
 יותר יסתאב שהוא לנצח, ישלוט הקיים
 יותר מתחזק אך מוסרית, מבחינה ויותר
 אלטרנטיבה שאין מעשית, מבחינה ויותר

 ולא מיפנה, יחול שלא לשלטון, אמיתית
דמוקראטיות. בדרכים תמירה תיתכן

מו היתד, מכך נובעת שהיתר, המסקנה
המחתרת. של שדה־ד,מוקשים אל בילה

 הציל החדש הכוח כי יתכן זו, מבחינה
 זו דמוקראטיה בדמוקראטיה. האמונה את

 כפייה ניוון, של לתהומות בישראל הידרדרה
 באופן קיימת היא עוד כל אך ושוחד.

ול לשינוי השיטה בה טמונה פורמאלי,
טיהור.
.1965 בחירות של הלקח זהו

בתל־אביב הגודעה בכיכר פילוס ואוהל דלל נזיכליוז <נוב הנונורך רכב

 לימד הקולות ספירת של ליל־השימורים
יוש היכן הראה הוא המפלגות. על הרבה

 במלאכה עוסקים והיכן אנשי־מקצוע, בים
חובבים. זו

 הראשון הסיור את כתבים ערכו כאשר
 אפוף המערך מטה היד, הבחירות, במטות

 מוכן היה לא איש מודאגת. דריכות כולו
התו את רשמה יד כל הצהרות, להצהיר

הראשונות. צאות
 שם גח״ל. במטה שרר הגמור ההיפך
 הנשיאות. ישבה עליה מיוחדת, במד, הותקנה
 ועם שהגיעו, התוצאות את הקריא מישהו

 שעה בתרועות. הפעילים פרצו תמסיר כל
 שררה עוד הספירה, שהחלה אחרי ארוכה
 גוש צועד אכן כי ההרגשה גח״ל במטה

חו בזה עסקו שם כי בקלפי. לנצחון זה
נלהבים. בבים

להבא. מעשיה את לכלכל איך החלטה לפני עומדת רפ״י •
והדחת תנאי בלי כניעה חון אלא לקואליציה, ?הצטרף אפשרות לה שאין מובן
לאו הפיכתה היא: רפ״י של האלטרנטיבה ייעשה. לא הדבר בן־גוריון. דויד

 לאומני רקע על הממשלה על קיצונית ביקורת שתמתח בטחוניסטית, פוזיציה
וגמרנו״. ״זבנג דיין משה ברנח

 להתפרקותו לצפות אין כי אם לונח״ל. גם צפוייה קשה חזות •
התאכ הצדדים שני הבאות. לבחירות עד מעמד שיחזיק להניח קשה המיידית,

 וזשני הצד כי יאמין צד שכל הדבר נטבעי יחד, צירופם של התועלת מן זבו
שניהל תמיר, שמואל יעמוד במיוחד קשה במצב .הסיכויים את שקילקל הוא

של צולבת באש לעמוד ושעלול נח״ל, של מערכת־הבחירות את למעשה
 הבליט תמיר כאילו גח״ל, פלגי בשני טענות, הושמעו כבר דברי־ביקורת.

המנהיגים של דמותם את שהסעיט דבר הבחירות, במערכת מדי יותר עצמו את
העיקריים.

 הרשימה תתפתח המוצהר, הדו־לאומי אופייה למרות •
אחד מנדאט לפחות מוכהק. ערכי ככיוון החדשה הקומוניסטית

 כאילו אל־ארד, קבוצת ראשי של הכרזה לזיוף הודות זו רשימה על־ידי הושג
תנסה זאת עם יחד זו. רשימה בעז בלעדי באופן להצביע ממליצים אלה

 הכני הקומוניסטית התנועה אישור את להשיג החדשה הקומוניסטית הרשימה
 שנחלה המוחץ הכשלון הישראלי. הקומוניזם של בלעדית כנציגה לאימית,

זו. בשאיפה לה יעזור סנה, ד״ר של החדש מהקו כתוצאה בבחירות, מק״י

את בכלל מק״י תעבור אם .מר ויכוח יתלקח עצמה במק״י גם
מצד מיקוניס. שמואל של התפטרותו שאלת הפרק על תעמוד חסימה,ה אחוז
 היחידי כאיש וגם במפלגה, ו מספר כאיש עכשיו סנה עצמו את רואה אחד

פר בעבודה מצטיין אינו שמיקוניס בעוד סיעת־יחיד, בכנסת לקיים המסוגל
 רקע על יתנגדו במפלה, סנה את ואנשיו מיקוניס מאשימים מאידך למנטארית.

 אחוז את מק״י תעבור לא אם התפטרות. לידי מיקוניס את להביא לנסיון זה
נוקב. פחות להיות זה מאבק עשוי החסימה,

 לביטול להכיא עשוייה ככנסת החדש הכוח הופעת •
זה, חוק החמורים. הסעיפים כל שינוי על־ידי הרע, לשון חוק

 הופעת עם ממשמעותו ניכר חלק למעשה איבד הזה, לם ר,ע נגד כנלו כל שכוון
לכן דבריו. לעיקר פרלמנטארית חסינות והענקת בכנסת החדש הכוח סיעת

עם השלמה על־ידי הציבור את לפייס שכדאי יחשוב אשכול שלוי ןיתכ
רואה מראשיה שאחד המפד״ל, את לשכנע איך הבעייה: מרחיקי־לכת. תיקונים

שלו. פרטי עניין בחוק

 לאנא־ רפ״י הפכה אחד יום תוך הנשייה.
לאתמול. השייך למשהו — כרוניזם
 הרי התמורה, באה לא אם מיפנה. חל

המיפנה. חל לא גם
 הערלות במודעות מיפנה להבטיח אפשר

 להציג אי־אפשר אבל לירות. אלפי מאות
צעירות. כעלמות זקנות מפלגות

 את לשנות אפשר כי האמין לא הציבור
ה את שמעבירים כך על־ידי המדינה פני
 זקנה למפלגה אחת זקנה ממפלגה קול

 את לקבל מוכן היה לא פשוט הוא אחרת.
 יבוא בדר יוחנן אם ישתנה שמשהו ההנחה
 במקום ספיר יוסף או גלילי, ישראל במקום
 לשכוח מוכן היה לא גם הוא ספיר. פינחס

 של אישיותו את המאפיינות התכונות את
 עתה זה כאילו אליו להתייחס בגין, מנחם
שיגרתי. בורגני עסקן בתור מחדש נולד

 הוא השישית לכנסת בבחירות שמת מה
 אם המישטר. שבתוך האלטרנטיבה רעיון
 32 אחרי בולט, כה נצחון המערך ניצח
 הדבר: פירוש הרי רצופות, שלטון שנות

ל תוסיף והיא במישטר, שולטת מפא״י
זה. מישטר ישלוט עוד כל שלוט

 רקע על המטבע. שד השני הצד
 העולם רשימת נצחין את גם להבין יש זה

חדש. כוח — הזה
 את מהודה זה שנצחון מיקרה זה אין

 אלה, בבחירות היחידה הבולטת התופעה
המערך. מהתחזקות חוץ
מטבע. אותו של צדדים שני הם אלה כי

אל מכל הציבור התייאש בו רגע באותו
 ה־ כי והחליט המישטר, בתוך טרנטיבה

ול לטובה מפא״י, עם זהה הקיים מישטר
וה הפוליטי הצורך גם התעורר — רעה

 מישטר להקמת אמיתית דרך לסמן נפשי
חדש.

 זה. צורך על עונה החדש הכוח הופעת
 בארץ יחסי־הגוחות את ישנה לא הנצחון

את לשנות אפשר פי *וכיח הוא אך —

 מוקדם בשלב לקבוע, ידעו רפ״י במטה
 יושב שם כי אבודה. המערכה כי מאד,

 היה יכול אשר אלמוגי, יוסף כמז מומחה
 מיספר על־פי הכללי התהליך את לחזות

 פנה בבוקר שלוש בשעה קלפיוודמפתח.
מה?״ ״הפסדנו, לחבריו: פרם שמעון
ו הפסיד!״ העם ״לא, לא: השיבו הם
 אותם עניינו לא שוב רגע מאותו החל

והחלו ויסקי בקבוקי הוציאו הם התוצאות.
שיטתי. באורח משתכרים

מ. ו ח כ פ ת ה  ביותר הקטנה הקבוצה ה
 לילה אותו ישבה הבחירות אחרי שעקבה

 לא אמנם ראשיה הזה. העולם במערכת
 אבל בבחירות, מעולם כן לפני הופיעו
 שעה הפוליטי. בשטח התמחו שנים במשך
המר הבחירות בוועדת ישב מהם שחלק
 במסה טלפוניות הודעות קיבל וחלק כזית,

הרא התחזית במערכת סוכמה הרשימה,
 שישר. מאת מוקדמת, בהודעה היה די שונה.

 קטנות, בקלפיות הרשימה של משקיפים
 היסודי: ההישג את לקבוע כדי מחוץ־לעיר,

 כעבור אחוז־ד,חסימה. את עברה הרשימה
 המפליא המתימאטי המוח זאת אישר שעה
סמית. חנוך קול־ישראל, של

 בארבע השתנתה האחרים במטות התמונה
 השיג מי במר היה כבר אז בוקר. לפנות

מה. — השיג לא או —
 של למוקד לפתע הפך המערך מטה

 ספיר פינחס את הרימו הפעילים שימחה.
 הבאנו שרו הם באוזיר. אלון יגאל ואת

קוניאק. בקבוקי ושלפו עליכם שלום
 הקריין למיספד. המחול הפך גח״ל במסד,

 המגיעות, התוצאות על לדווח המשיך עוד
 מנחם בתרועות. התקבלו לא אלה אולם
 התרגשותו, את להסתיר היה יכול לא בגין
 הסתמנה לשולחן־הנשיאות חבמו פני ועל

 בנצחונס האמינו לא הם כי עמוקה. אכזבה
 בו האמינו הם הקולות. ספירת לפני רק
 הספירה. התחלת אחרי ארוכות שעות גם

כמה. פי ק'שד, ההתפכחות היתד, לכן

1470 הזה העולם8




