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 השבוע, הכנסת, מושב פתיחת ערג ףי>
בגין, מנחם אי בן־גוריון דויד ניגש

 עוזבים שאתם נכון זה ״האם אותו: ושאל
הממשלה?״ את

 שובו אחרי ״נחליט גח״ל: מנהיג השיב
אבן.״ אבא של

 בן־ דויד סקרנות. סתם זו היתד, לא
 בה כי — התשובה את לשמוע רצה גוריון
 תומכיו, ושל שלו רבים חישובים תלויים
דיין. משה וראשונה ובראש

ה מממשלת גח״ל פרישת שכן
על להשפיע יכולה הלאומי ליכוד

הנימו הבחירות. לאחר עד המפלגתית, תו
וברורים: מעשיים הם קים

ה מוקד הוא שר־הביטחון, בהיותו •
 מנגנון על שולט הגדולות, התרחשויות

 המדינה אזרחי את מרתקים ומעשיו אדיר,
 דעת־הקהל את גם לא־קטנה ובמידה —

העולמית.
 משתתף הוא מע״י, חבר בהיותו •
 רא־ אל הפנימי במירוץ ובר־סיכויים פעיל

שות־הממשלה.
 כוחותיה כל את תפעיל מע״י •

ל־ להכטיח כדי כל־יכול, כמכבש

 ח״כים של קטנה סיעה בראש עצמו את צא
אישית. לו הנאמנים

 אם זה, בשלב להחליט, לו קשה לכן
לאו. או להתפטר

אחרי? או לפני

 בן־גוריון שניגש לפני ימים שרה
 בביתו נערכה הכנסת, במיזנון לבגין,

ומצומ דחופה פגישה בתל־אביב הזקן של
בה והשתתפו פרס, שמעון אותה יזם צמת.

 - ומתי - אם דיין של החלטתו
מהממשלה. הוא גם יפרוש
לש מסחררת, במהירות ההופכת, שאלה

 הפנים מדיניות של ביותר הבוערת אלה
 הממשלה, את דיין יעזוב אם כי בישראל.

 צורה ישראל של הפוליטיים פניה ילבשו
 מערכת־ לגבי החישובים וכל לגמרי, חדשה

 הקצה מן הם אף ישתנו הבאה הבחירות
הקצה. אל

 מעוניין אמנם דיין משה כי סימנים, יש
ובמיסגר־ הזה, הממלכתי בתפקידו להישאר

 יש בכחירות. מוחלט נצחץ עצמה
הד המנגנון האנשים, הכסף, לה

 טיב• את יעבור הוא לכך. רושים
 זה, מכבש על רכוב הבחירות חן

בארץ. מתחרה לו שאין
 לעצמו לגבש יכול הוא מע״י בתוך י•
 חבריה שכל אישית, לו נאמנה חזקה, סיעה

והתוס המפלגתי, המנגנון בעזרת ייבחרו
 והסתדרותיות ממלכתיות עמדות־מפתח סים

במע״י, לחברותם הודות

ההמונים אהדת *

 הכרעות בעל איש שהוא למרות בל ^
מסויימים, בשטחים חדות ספונטאניות

 מפלגתי תימרון של זה בשטח שדווקא הרי
הבו הדוגמה להכריע. ממהר דיין אין —

 בן־ אנשי פרישת ערב ניתנה ביותר לטת
הכרע את דחה דיין כאשר ממפא״י, גוריון

 ממש לרפ״י הצטרפות בדבר האישית תו
 נטישת בשאלת עתה, גם האחרון. הרגע עד

 המביאים גורמים קיימים ומע״י, הממשלה
ממושכת: להתלבטות אותו
 שלו העצומה הפופולאריות •
 כתפקיד ביום, מותנית, אינה שוב

יו פרטי באזרח גס ממלא. שהוא
 ועל ההמונים, אהדת על לסמוך בל

העולמית. דעת-הקהל התעניינות
במירוץ יזכה שהוא ביטחון כל אין #

כבר להיפך: לראשות־הממשלה. הפנימי
דרי את תקבל המפלגה כי ברור, עכשיו

 הרשימה בראש לעמוד אשכול לוי של שתו
 שתורכב ובראש־הממשלה השביעית לכנסת
 כי המסתמן, ההסדר גם הבחירות. לאחר

 הבחירות, אחרי שנתיים רק יכהן אשכול
 כי מדובר, שכן לדיין. תיקוזה נותן אינו

 או ספיר, פינחס אותו: יירש אחר מועמד
 פירוש אבן. אבא אפילו או — אלון יגאל

 — שנים שלוש לפחות להמתין עליו הדבר:
 סיכוייו שיתגברו עד — חמש גם ואולי
מע״י. באמצעות השילטון את לרשת
מו מע״י ראשי אין עובדה: •

ברשי השני כמקום להציבו בנים
לכנסת. מתם
 אומנם מתומכיו כמה גם ברור לא #
ל מע״י ברשימת בטוחים, במקומות יוצבו
ינד ,הבחירות שאחרי איפוא, ייתכן, כנסת.

דיין. כולל ופעיליה, לשעבר רפ״י ראשי
 ונד ממע״י לפרוש האם היתה: השאלה
הממשלה?
 פחות־או-יותר כפרישה צידד
 האינטרס פרס. יטמעון - מיידית

ויצי פרישה, על-ידי ברור: שלו
ל יובל עצמאי, פוליטי כוח רת

״זק של מחיכוק־החנק השתחרר
 פינחס של ובעיקר - ציון" ני

 מפלגה הקמת אותו. השונא ספיר,
אפ כפניו תפתח שוב עצמאית
פוליטי. ומעמד תימרון שרויות

כ נפלה לא הכרעה שום אבל
ממשתת אחד בי אם זו, ישיבה

 זה ״נעזוב. לאחר־מבן: אמר פיה
 היא השאלה שנעזוב. לגמרי ברור

אח או - הבחירות לפני מתי. רק
ריהן?"

 היא דיין של עמדתו — זו בשאלה גם
 דיין שכיום לכולם, ברור שכן המכרעת.

למפ בן־גוריון. דויד לא — המנהיג הוא
 יעמוד אם רק להצליח סיכוי יש חדשה לגה
 להכריע. מוכן היד, לא ודיין בראשה. דיין
הגו לשאלה תשובה בחפשו התלבט, הוא

רלית:
 אם יותר: רב כוחו יהיה תנאים באילו
 או נפרדת, רשימה בראש לבחירות יתייצב

מע״י? עם ילך אם
בהד נוטה הכף בי נראה, אבל

הבחירות. לפני הפרישה לצד רגה
לקרע? הכנה ¥

 אמרו: יותר המוקדם העיתוי צדדי **
הכ לפני ספיר, פינחס שיערוך הסינון

 חמור יהיה לכנסת, ברשימה מועמדים ללת
 נחשד שרק מי כל להרחיק ינסה הוא ביותר.
 של מינימאלי מיססר יהיה לדיין. באהדה

ב אותם לכלול לא שאי־אפשר דיין אנשי
יתן. לא — מזה יותר אבל רשימה.

קיי כי לו, שברור מפני וזאת,
ש כיותר, מוחשית אפשרות מת

 - דיין יפרוש הבחירות למחרת
 מתוך - שלו הח״בים גוש בראש
 קואליציה להרכיב וינסה מע״י,

שתהיה בכל והדתיים. גח״ל עם
)18 בעמוד (המשך

במדינה
הע□

 7 שלוס
7 איפה
7 איזה
 ענף־ הצחורה, היונה הם השלום סמלי

 לשאלות הבוטחות והתשובות המלבלב, הזית
החשובות.
 שלום. על בישראל הרבה דיברו השבוע

 שיקשוק חשדות, מלאת היתה האווירה אבל
 וסימני- המפלגות, במרכזי הידהד חרבות
מענה. ללא ריחפו שאלה

 בעד המכריע, ברובו היה, ברחוב האזרח
 אבל חוסיין. המלך עם הסכם־שלום חתימת

 תמורת ורק יתרה, בלהיטות לא זאת גם
 תוצאות (ראה בכלל אם — מאוד קטן מחיר

הבא). בעמוד המישאל
 על מרמזים משמועות, רק ניזון הוא
 החוץ משרד של מהדלפות סודיים, מגעים

זרות. סוכנויות ושל
 תמונה צייר הפירסומים של סך־הכל
 להבחין היה אפשר אבל למדי, מטושטשת

 התקיימו כנראה ברורים: יסודיים בקווים בד,
ירדן. עם — יארינג באמצעות — מגעים

 כל בלונדון ישב חוסיין שהמלך העובדה
 — בריטניה ממשלת וכי תקופה, אותה
 פעילה — הביטחון מועצת החלטת יוזמת
 נוספת טיפה הטילה הקלעים, מאחורי מאוד

הסמיך. הערפל על אור של

ה לעומת הכינמפלגתית. המלחמה
המרכז הפוליטיים העסקנים ידעו אזרח׳

 על באמת. המתרחש על יותר הרבה יים
 פתחו השלום גישושי על ידיעותיהם סמך

ב להתפתח העשוייה פנימית, במלחמה
 ממשלת פירוק כדי עד דראמסית, מהירות
הליכוד.
 את אבן אבא עדיין החזיק השבוע בסוף
 כדי לשובו, חיכו כולם בידו. המפתח
 שלפיהן הרשמיות, העובדות את שיספק
 אם הבינמפלגתית. המלחמה מהלכי ייקבעו

 שום התקיימו לא בעצם כי ויאמר, ישוב
 מה על אין כן ועל בלתי־ישירות, שיחות
 יאמר אם אבל המשבר. יידחה — לרעוש
לשיחות ברורות הנחיות ויתבע אחר, משהו

 בלי יתנהל — השלום״ ״מפח כולל —
ה להתפרקות שיביא ועז, קצר קרב ספק

 שמה אשר והבלתי־טבעית המוזרה חבילה
הלאומי. הליכוד ממשלת

 אבל גח״ל. ראשי אומר גמרו על־כך
ל לצפות אפשר כזה שבמיקרד, ברור,
 (ראה דיין משה של במחנהו גם תזוזה

מימין). מיסגרת
הזאת הפנימית ההמולה כל שוך אחרי

 הגדולים: סימני־השאלד, יישארו עדיין —
ה לבדו? חוסיין עם שלום ייתכן האומנם

ל מוכן שהוא עבד־אל־נאצר רמז אומנם
 בלי תיפתח שהתעלה בתנאי כזה, שלום

 ישראלי? דגל נושאות לאוניות זכות־מעבר
ב תיכלל עזה שרצועת הסכים האומנם

 אומר גמרו האומנם חוסיין? עם הסכם
 הסדר־ לכפות וברית־ד,מועצות ארצות־הברית

ביניים?

בחירות

האיריס אמרו
 רפ״י בנאומי התעמקה לא אירלנד ממשלת

 בן- שהבינו מה הבינה היא אבל — ז״ל
 ה־ ששיטת־ד,בחירות בשעתו: ודיין גוריון

 למפלגת־ עצום יתרון נותנת אישית־איזורית
השלטון.

 את לבטל דובלין ממשלת הציעה לכן
 — בישראל כמו היחסית, — הקיימת השיטה

האזורית. בשיטה ולהחליפה
 ואי־אפשר ישראל, אינה אירלנד אולם
 ומיקרי פשוט ברוב כזה חוק בה לחוקק

במישאל־עם. צורך היה הפרלמנט. של
 עצום ברוב האירי. העם הכריע השבוע

 כי החליט הממשלה, הצעת את פסל הוא
 דמוקרא־ יותר, הוגנת היא היחסית השיטה

יותר.* טית

 הציבור על־ידי גס שאושרה המסקנה *
 שלושה לפני דעת־קהל בסקר הישראלי
 להעלות המזימה גם נפסלה כן חודשים.

החסימה. אחוז את

1625 הזה העולם


