גונדה מאיו
נוע תנוע■
 **4ק רן ! ״ ה גי פ ה ראש־הממשלה,
גולדה מאיר בת ח־ ,73נאשר חת־
בקשה להגיב על ידיעה שפירסם הארץ.
הידיעה ,שפורסמה ביום החמישי שע
בר בכותרת ראשית בהארץ ,חזרה על
ידיעה שפורסמה לפני שלושה שבועות
במדור ״תשקיף״ בהעולס הזה ).(1777

רפיה ,זוכות דפירסום ״רכים,
כמוהן כהודעת פיטורין מוקדמת,
הנעשית כעדיכות וכצורה מכו־
כדת ,כראוי למעמדה.
יש צורך להבין את הדינמיקה של מפ
לגת השלטון בישראל ,כדי לדעת ,שכאשר
מייחסים לראש־הממשלה בישראל כוונות

 1973תהיה שנת הכחירות הכאה
כישראל .מי שרוצה לעמוד כראש
השלטון כאותן כחירות ,חייכ
להכין עצמו לקראת קבלת השל
טון ככר ב־ .1972אם לגולדה מאיר
אין כוונה להמשיך ככהונתה קדנ
ציה נוספת ,היא תהיה חייכת
כעוד חודשים ׳מיספר להכשיר את
הקרקע ליורשה.
יתכן ואולי בסתר ליבה ,חולמת גולדה
על תקופת כהונה נוספת ,מגיל  75ועד
שימלאו לה  ,79אבל ׳משאלה כזאת לא
תתקבל אפילו על דעת תומכיה הנלהבים
ביותר .הדינמיקה של המפלגה השלטת,
השואפת להמשיך ולהשאר בשלטון ,מח 
ייבת אותה להתחיל להתכונן כבר בעוד
זמן קצר לכיבוש השלטון מחדש ,והפעם
בלי גולדה מאיד.

 ,ש מח ת זקנתי1יי
מחפ ש מ ק ל ט
ץץ לכד עצם הידיעות על כוונותיה
להתפטר ,ישנם סימנים רבים מא־
חורי־הקלעים של החיים הפוליטיים ,ה־

כפיהם כ*טם ״שמחת זקנתי״ ,הוא
העככר הראשון המכין את דרך
הכריחה שדו מהספינה הטוכעת.
דיניץ השאפתן ,שהגיע למשרדה של
גולדה ׳ממשרד־החוץ ,אינו רוצה לסיים
את הקאריירה הפוליטית שלו בעוד שנה
שנתיים ,כשם שסיימו בעבר יועציהם ה
מיוחדים של ראשי־הממשלות הקודמים
בישראל .הוא אינו רוצה להסתפק בכהו
נת חבר כנסת כמו יצחק נבון ,מי שהיה
יועצו של בן־גודיון 1או בכהונת עוזר
לישראל ישעיהו ,כמו עדי יפה ,ימי שהיה
יועצו של לוי אשכול.
דיניץ ,בוגר מכללת ג׳ורג׳טאון ,ששיא
הקאריירה שלו במשרד־החוץ היתה דרגת
ציר לענייני הסברה בשגרירות ישראל
בוושינגטון ,יודע שאם תסתלק גולדה,
הוא אבוד .יורשיה לא יזרקו לו אפילו
פירורים .משום כך עליו להבטיח את
עתידו כבר עתה ,כשגולדה מאיר עדיין
במלוא כוח שלטונה .אם יקבל את התפ 
קיד אליו הוא חותר בתקופת כהונתה,
יקשה על יורשיה של גולדה לסלקו ממנו
בבוא היום.

דיניץ לא היה עושה שום צע
דים מעשיים ככיוון זח לולא חיה
גם הוא חש ויודע כי סוף שלטו
נה שד גולדה מאיר קרב .זה יכול

יועץ דיניץ )עם גולדה(
נאמר בה כי גולדה מאיר שוקלת הת
פטרות מתפקיד ראש־הממשלה ,אחרי ש 
רמזה לאחרונה מספר פעמים לקרוביה גי
״נמאס לה״ וכי בדעתה להתישב אחרי
פרישתה בקיבוץ רביבים.
גולדה מאיר יכולה לצעוק גם בפני או
תם המכונים מקורביה ״שקרנים!״ מה
יום עד מחר ,והכחשתה לא תעשה יותר
רושם על איש .יתכן שאיש מהם לא יו
כל להשבע ולהעיד כי שמע במו אוזניו
מפיה על כוונתה להתפטר מראשות ה
ממשלה .קרוב לוודאי שהיא גם לא הת
בטאה בנוסח זה בפני איש .יותר קרוב
לאמת שזיעקתה של גולדה על השקר היא
כנה ואמיתית .כמוה כמרבית חבורת ה
שלטון הקשישה של ישראל ,מלבד דוד
בן־גוריון ,היא מעדיפה להסתלק בבוא
היום מעל במת ההיסטוריה ,כשהיא ב
תפקיד ויושבת על כסא ,מאשר כמי־ש־
חיתה ,נשכחת ובודדה באיזה קיבוץ נידח.

הכחשתה הזועמת שד גורדה
נגד כוונות ההתפטרות שמייח
סים דה מצכיעה עד כך ששכחה
או אין היא מכינה כי כמציאות
הפודיטית שד ישראד אין זה
משנה אם היא הכיעה את רצונה
להתפטר או לא .עצם העוכדה,
שידיעות על כוונת התפטרות
כזאת הכאות מפי המכונים מקו־
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התפטרות ,הוא יאלץ בסופו של דבר להת
פטר ,אם ירצה בכד ואם לא.
אף אחד אינו מחליט על כך .שום
קבוצת צמרת מיסתורית המושכת בחו
טים מאחורי־הקלעים ,ממנה אישים או
מסלקת אותם ,אינה מתכנסת במציאות.
זהו תהליך פוליטי בעל חוקים משלו ובעל
קיום עצמאי במסגרת המפלגה ,שרצונו של
היחיד כמעט ואינו משחק בו תפקיד.
זוהי ,מבחינה מסויימת ,הטרגדיה של
ראשי השלטון בישראל .הם אינם קיי
מים לעולם בזכות עצמם ,יהיו תכונו
תיהם האישיות נעלות עד כמה שיהיו,
אלא בזכות המפלגה.
משום כך ,אין יכל סתירה בין הידיעות
המתפרסמות על כוונתה של גולדה להת
פטר ,ובין הכחשתה המרירה של גולדה.
שתי הידיעות משרתות אותה פונקציה:
תחילת תהליך סיום שלטונה של גולדה.
)בסוגריים מן הראוי לציין במקום זה,
כי רק במקרה אחד עשויה גולדה לפרוש
מן השלטון מרצונה הטוב :במקרה שית
ברר לה כי אין ברירה והיא חייבת לע
מוד בראש ׳ממשלה שתצווה על הנסיגה
מהשטחים המוחזקים .גולדה אינה מוכנה
להרשס בשום פנים בהיסטוריה כמי ש
פקדה על ממשלת נסיגה(.

העוכדות כמקרה זה הן פשו
טות כיותר ומדברות בעד עצמן:

רמטכ״ל בר-לב )עם דיין(
מצביעים על רעידת האדמה השלטונית
המתרגשת ובאה.

אחד הכודטים כסימנים אלה
היא התנהגותו המוזרה לאחרונה
של האיש המקורב כיותר לגול
דה ,ראש לשכתה ויועצה המדיני
המיוחד שמחה דיניץ .דיניץ כן
ה ,42-השנוא על מרכית שרי ה
ממשלה כשל •שחצנותו ,והמכונה

לקחת חודשים ספורים או להת 
ארך למשך שנתיים — אכל גול 
דה הולכת.
לכן עושה עתה דיניץ מאמצים
נואשים כדי לזכות כנתה השמן
עוד כימי שבתה שד גולדה על כס
השלטון .והנתח שדיניץ רוצה יאותר
הוא לא פחות ודא יותר מאשר
תפקיד שגריר ישראל בוושינגטון.

